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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 bl.a. vilkår for markedsadgang og tariffer. 

Denne rapporten viser vedtak og utvalgte saker som er behandlet i 2003. 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 2 jan. 2002) om produksjon, 

omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. og Forskrift av 

l1.mars 1999 nr. 302 (sist endret 12 des. 2003) om økonomisk og teknisk 

rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. 

Kapittel 2 - statistiske opplysninger om vedtakene i 2003. 

Kapittel 3 - oppstilling over behandlede saker samt klagepunktene og hvem som er 

part i saken. Dokumentet inneholder 58 behandlede saker, inklusiv 51 enkeltvedtak, 

hvor avgjørelsen er fattet av NVE i 2003. 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 2003. 

Vedtak: 

• Antall innkomne klagesaker 
( rest tidligere + 50 nye saker i 2003): 

• Antall saker der avgjørelse er fattet av NVE: 

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

*) De resterende fem sakene er ikke ferdigbehandlet i 2003. 

56*) 

51 *) 

9**) 

**) Atte av disse sakene er oversendt til OED, mens en av sakene er til behandling 

i NVE. 
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2.1 Historisk oversikt -
saksbehandling av vedtak: 1991 - 31.12.2003 

Jr.forskrift til energiloven, § 7-2, og forskrift: om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvisksomheten og tariffer, § 13-5. 

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 eeriode eåklaget 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 38 31 23 10 36 5 22 

1996 30 36 27 16 23 7 26 

1997 33 23 34 4 18 14 41 

1998 19 18 20 8 9 5 25 

1999 15 9 14 10 7 50 

2000 27 10 30 7 5 17 

2001 20 7 20 1 6 4 20 

2002 27 6 26 1 6 7 27 

2003 50 6 51 5 9 17 

SUM 420 320 95 88 28 
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3. Vedtak og utvalgte saker - 2003 
Dette kapittel inneholder behandlede saker samt enkeltvedtak som er fattet av NVE i 

2003. Nedenfor gis det en oppstilling over "utvalgte" behandlede saker samt 

klagepunktene og hvem som er part i saken. NVE har bl.a. fattet vedtak i 51 saker iht. 

forvaltningslovens bestemmelser. Videre er det kommentert om saken er påklaget til 

Olje- og energidepartementet (OEO) samt OEOs vedtak. 

NVEs "utvalgte" behandlede saker foreligger i brev/orm (nr. 1-58) med unntak av 

saker merket med *) Alle sakene finnes på NVEs internet-sider. 

SAK NR. 1 

Netteier: Eidsiva Energinett AS 

Saken gjelder: Søker om dispensasjon fra forskrift om økonomisk og teknisk 

rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer nr. 302 § 13-5, 
fjerde ledd. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 23.01.2003 200300239-2. 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 2 

Netteier: Opplandskraft DA 

Klager: Gudbrandsdal Energi 

Saken gjelder: Klage på tarifferingen i utvekslingspunktene, 

Nedre Vinstra, Harpefossen og Hundeifossen. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 27.01.2003 200107023-9. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 3 

Netteier: Tussa Nett AS 

Klager: OLNIN 
Saken gjelder: Klage på everkets sine oveiføringstariffer. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 27.01.2003 200203928-6. 

Påklage: Saken er ikke påklaget 

SAK NR. 4 *) 

Netteier: Viken Nett AS 

Klager: Robert Nes 

Saken gjelder: Klage på økning av energi/eddet i nettleien. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 25.02.2003 200300015-5. 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 
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SAK NR. 5 *) 

Netteier: Viken Nett AS 
Klager: Kjell Sørensen 
Saken gjelder: Spørsmål til økning ifastleddet og sesongsdiffer. avenergileddet. 

NVEs behandling: NVEs ref. 26.02.2003 200300407-3. 

SAK NR. 6 

Netteier: Nordkraft AS 

Klager: Ballangen Energi 
Saken gjelder: Klage på innhenting av mindreinntekt fra Nordkraft. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 07.03.2003 200204727-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 7 *) 

Netteier: Svorka Energi 
Klage: Asbjørn Eriksen 

Saken gjelder: Vurdering av nettleie for hyttekunder. 
NVEs behandling: NVEs uttalelse 07.03.2003200300929-2. 

SAK NR. 8 *) 

Netteier: Viken Nett AS 
Klager: Hall Guttelvik 

Saken gjelder: Forespørsel om nettleie fra Viken Nett. 
NVEs behandling: NVEs uttalelse 13.03.2003 200300934-2. 

SAK NR. 9 

Netteier: Eidsiva Energinett AS 
Klager: Jan Erik Svensson 
Saken gjelder: Klage på manglende informasjon om nye nettleiepriser og krav 

om tilbakebetaling av for høy pris. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 21.03.2003 200108975-7. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 10 

Netteier: Viken Nett AS 
Klager: Thore Beck 

Saken gjelder: Klage på økning ifastleddet. 

NVEs behandling: NVEs vedtak. 27.03.2003 200300486-2. 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

12 



SAK NR. 11*) 

Netteier: Fusa Kraftlag 
Klager: Magne Engevik 
Saken gjelder: Overføringstariffer for hytter ogfritidsboliger. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 03.04.2003 200300693-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 12 

Netteier: Statnett SF 
Klager: Kvinnherad Energi, EBL, Eidsiva Energi, Trondheim Energiverk Nett, 
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 
Saken gjelder: Tariffering av R8-komponenter. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 03.04.2003 200300842-5. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 13 *) 

Netteier: BKK Nett AS 

Klager: Mona Riisøen 
Saken gjelder: KLage på økning av nettLeien. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 04.04.2003 200300668-4 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 14 

Netteier: Statnett SF 
Klager: EBL 
Saken gjelder: Pålegg om overholdelse av forskrift om økonomisk og teknisk 

rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 

NVEs behanding: NVEs vedtak 09.04.2003200203843-4 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 15 

Netteier: Troms Kraft Nett AS 

Klager: StatsbyggIPolarmiljøsenteret 

Saken gjelder: Utkoblbar overfØring og anleggsbidrag. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 25.04.2003 200204705-5. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 16 *) 

Netteier: Viken Nett 

Klager: Framtiden i våre hender 

Saken gjelder: Lovligheten av Viken Nett sine overføringstariffer for 2003. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 25.04.2003 200300175-2 
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SAK NR. 17 *) 

Netteier: Fredrikstad EnergiNett AS 
Klager: Per Nordmark 
Saken gjelder: Klage på økning av nettariffen. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 25.04.2003 200203806-6. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 18 *) 

Netteier: Malvik Everk 
Klager: Jan Erik Salmonsen 

Saken gjelder: Klage på økning avenergileddet i nettleien. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 28.04.2003 200300869-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 19 *) 

Netteier: 0stnettIViken Nett AS 

Klager: Per Filtvedt 

Saken gjelder: Klage på manglende informasjon om økning i oveT/øringstariffen .. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 05.05.2003. 200300593-5. 
Påklage: Saken er ikke påklaget 

SAK NR. 20 

Netteier: Eidsiva Energi 
Klager: Samarbeidende kunstnere vlRagnhild Enge 

Saken gjelder: Klage på økning i oveT/øringstariffen. 
NVEs behandling: NVEs konklusjon 05.05.2003 200300831-5. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 21 

Netteier: Statnett SF 
Klager: Eidsiva Energi 
Saken gjelder: Transitt gjennom forbindelsen Vang-Heradsbygd - Åsnes -

Kongsvinger. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 16.05.2003 200204538-8. 

Påklage: Saken er ikke påklaget 

SAK NR. 22 

Netteier: Skagerak Nett 

Klager: FIBO AS 

Saken gjelder: Klage på økning av nettariffen. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 19.05.2003 200301008-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget 
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SAKNR.23 

Netteier: Viken Nett AS 

Klager: Advansia AS 

Saken gjelder: Klage på fastsettelse av anleggsbidrag til Advansia på Fornebu. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 27.05.2003 200204644-6. 

Påklage: Saken er påklaget til OED. 

OED har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak. 

SAK NR. 24 

Netteier: BKK Nett AS 

Klager: Djønne Maskin AS v/adv.Trond Lexau 

Saken gjelder: Nettselskapets rett til å innkreve anleggsbidrag. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 27.05.2003 200300066-6. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 25 *) 

Netteier: Energi l FollolRøyken 

Klager: Langhus Renseri 
Saken gjelder: Klage på innplassering(tariffgruppe) i oveiføringstariffen. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 27.05.2003 200300291-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget 

SAK NR. 26 *) 

Netteier: Høland og Setskog Elverk 

Klager: Henry Kilde Trelastforretning AS 

Saken gjelder: Klage på økte nettariffer samt manglende informasjon. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 27.05.2003 200300604-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 27 

Netteier: BKK Nett AS 

Klager: Løvaas Gartneri Eftf. 

Saken gjelder: Klage på frakobling av utkoblbar ove iføring. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 27.05.2003 200300547-3. 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 28 

Netteier: VOKKS Nett AS 

Klager: Per Grøndal 

Saken gjelder: Klage på forskuddsfakturering av fastbeløpet. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 27.05.2003 200300725-4. 

Påklage: Saken er påklaget til OED. 

OED har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak. 
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SAK NR. 29 *) 

Netteier: Helgelandskraft AS 
Klager: Håkon G.Pettersen 
Saken gjelder: Klage på økning i ovel/øringstarijfen. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 05.06.2003 200301686-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget 

SAK NR. 30 

Netteier: Statnett SF 
Klager: Hydro Aluminium AS 

Saken gjelder: Klage på tarijfering av punktene i Aura og Høyanger. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 07.07.2003 200203643-6. 
Påklage: Saken er ikke påklaget 

SAK NR. 31 

Netteier: Troms Kraft Nett AS 

Klager: Finnfjord Smelteverk AS 
Saken gjelder: Ber om endring av sentrainetttets utstrekning ved å innlemme 

linjen Bardufoss-Finnfjordbotn. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 07.07.2003 200204534-9. 
Påklage: Saken ec påklaget til OED. 

OED har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak. 

SAK NR. 32 

Netteier: Hafslund Nett øst 
Klager: Einar Nyhuus 
Saken gjelder: Klage på økt oveiføringstarijf. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 08.07.2003 200301166-7. 
Påklage: Saken er ikke påklaget 

SAK NR. 33 *) 

Netteier: Hafslund Nett øst 

Klager: Jan Gaarde Nilsen 

Saken gjelder: Klage på oveiføringstarijf hos Hafslund Nett øst. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 08.07.2003200301090-7. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAKNR.34*) 

Netteier: Hafslund Nett øst 

Klager: Kjell Rasvik 

Saken gjelder: Klage på økt oveifØringstarijf i forbindelse med sammenslåingen 

og opprettelsen Hafslund Nett øst. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 08.07.2003 200300830-8 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

16 



SAK NR. 35 

Netteier: Tussa Nett AS 

Klager: Ulstein Verft AS vlBergen Energi AS 
Saken gjelder: Klage på for høye tariffer, samt en kompleks tariff struktur. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 14.07.2003 200301010-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget 

SAK NR. 36 

Netteier: Vang Energiverk 
Klager: Tyinstølen Turisthytte v/Ola Strand 
Saken gjelder: Beregning av anleggsbidrag. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 16.07.2003 200300118-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 37 *) 

Henvendelse: Per Anker-Nilssen 
Saken gjelder: Klage på dagens regelverkfor tariffer - nettselskapenes mulighet 

til inntektsfordeling mellomfast- og energi/edd. 
NVEs behandling: NVEs ref. 21.07.2003 200302646-2. 

SAK NR. 38 

Netteier: Troms Kraft Nett AS 
Klager: Finnfjord Smelteverk AS 
Saken gjelder: Klage på Troms Kraft Nett sin regionalnettstariff. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 24.07.2003 200203487-5. 
Påklage: Saken er påklaget til OED. 
OED har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak. 

SAK NR. 39 

Netteier: BKK Nett AS 

Klager: Øystein Kongshaug 

Saken gjelder: Klage på plassering i tariffgruppe hos BKK Nett AS. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 28.07.2003 200300531-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAKNR.40*) 

Netteier: BKK Nett AS 

Klager: Sverre Johan Mo 
Saken gjelder: Klage på plassering i tariffgruppe hos BKK Nett AS. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 28.07.2003 200301722-4. 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 
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SAK NR. 41 *) 

Netteier: Eidsiva Energinett AS 

Klager: Espen Gomsrud 

Saken gjelder: Forespørsel vedr. økning i husholdningstariffen per. 7 Juli for 

kunder med 63 A. 

NVEs behandling: NVEs vurdering 26.08.2003 200200734-18. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 42 

Netteier: Haugaland Kraft AS 
Klager: Scandinavian Electric AS 

Saken gjelder: Klage på tariffene for fellesmålte kunder. 

NVEs behandling: NVEs vedtak: 08.09.2003 200301849-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 43 

Netteier: Viken Nett AS 
Klager: EnCom AS v/advokatfmna Svensson Nøkleby 
Saken "gjelder: Pålegg om å inngå nettavtaler med EnCom i fellesmålte punkt. 

NVEs behandling: NVEs vedtak: 15.09.2003 200300337-14. 
Påklage: Saken er påklaget til OEO. 
OED har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak. 

SAK NR. 44 *) 

Netteier: Eidsiva Energinett 
Klager: Henry Nordvi 
Saken gjelder: Klage på økning i husholdningstariffen. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 24.09.2003 200302923-4. 

Påklage: Saken er påklaget til OEO. 
OED har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak. 

SAK NR. 45 

Netteier: Viken Nett AS (Gjermå Energi) 

Klager: Langelandsfjellet Eiendom AS 

Saken gjelder: Klage på mangelfull informasjon om anleggsbidra. 

NVEs behandling: NVEs vedtak: 29.09.2003 200300984-4. 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 46 

Netteier: Viken Nett AS 

Klager: Kjell Holestøi 
Saken gjelder: Kostnadsdekning ved nettomlegging. 

NVEs behandling: NVEs vedtak: 07.10.2003 200301640-5. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 
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SAK NR. 47 *) 

Netteier: VOKKS Nett AS 
Klager: Nils Kolderup 

Saken gjelder: Klage på økning av nettleien. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 07.10.2003 200302916-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 48 

Netteier: Viken Nett AS 
Klager: Kåre Klevjer 
Saken gjelder: Klage på bergenet anleggsbidrag til Grorudhaugen. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 15.10.2003 200301913-5. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 49 *) 

Netteier: Trøgstad Elverk 

Klager: Jan Olsen 
Saken gjelder: Klage på økt nettleie til husholdninger. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 21.10.2003 200302578-5. 
Påklage: Saken er påklaget til OED. 
OED har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak. 

SAK NR. 50 *) 

Netteier: Viken Nett AS 
Klager: Bjørn Wigernæs 
Saken gjelder: Klage på mangelfull informasjon fra nettselskapet. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 29.10.2003 200301932-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget 

SAK NR. 51 

Netteier: Mjøsnett AS 

Klager: Bjørn Koll-Hansen 
Saken gjelder: Klage på nettleien til everket. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 04.11.2003 200303345-4. 

Påklage: Saken er påklaget til OED. 

OED har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak. 

SAK NR. 52 *) 

Netteier: Østfold Energi Nett 
Klager: Morten Dag Nilsen 

Saken gjelder: Spørsmål angående tarijføkning hos everket. 

NVEs behandling: NVEs ref. 12.11.2003 200303627-2. 
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SAK NR. 53 

Netteier: Viken Nett AS 
Klager: Gard og Åse Marit Linberg 
Saken gjelder: Klage på begrenset anleggsbidrag til Grorudheugen i Bærum. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 20.1l.2003 200301882-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 54 

Netteier: Viken Nett AS 
Klager: Henrik Rasmussen 
Saken gjelder: Klage på fastsatt anleggsbidrag . 

NVEs behandling: NVEs vedtak 21.11.2003 200300380-5. 
Påklage: Saken er anket og er til behandling i NVE. 

SAK NR. 55 

Netteier: BKK Nett AS 
Klager: Eyolf Larsen 
Saken gjelder: BKK Netts sin rabattering ave-kunder. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 12.12.2003 200302604-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget 

SAK NR. 56 

Netteier: Eidsiva energinett AS 
Klager: Stange Energi Nett 
Saken gjelder: Klage på regionalnettstariffen til-Eidsiva energinett. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 12.12.2003 200302673-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget 

SAK NR. 57 

Netteier: Eidefoss AS 
Klager: Fredrikke Boug 
Saken gjelder: Klage på krav om anleggsbidrag. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 12.12.2003 200303216-5. 
Påklage: Saken er ikke påklaget 

SAK NR. 58 *) 

Henvendelse: ETech Process AS 
Saken gjelder: Forespørsel angående anleggsbidrag, nettariffer mv. 

NVEs behandling: NVEs ref. 17.12.2003 200301464-5. 
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VEDLEGG: Vedtak og utvalgte saker nr. 1- 58 (medunntakavsakermerketmed*) 



SAK NR. 1 



Norwegian 
Water Resources and 
Energy Oirectorate 

RØD KOPI 

Eidsiva Energinett AS 
Postboks 224 

260 I LILLEHAMMER 

Vår dato: 23. Ol. 2003 
Vår ref.: NVE 200300239-2 emkl 
Arkiv: 912-6S3.0Æidsiva Energinett 
Deres dato: 17.01.2003 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Lisbeth Anita Vingås 
22959157 

Svar på søknad om dispensasjon fra bestenlmelse om 
informasjonsplikt - enkeltvedtak 

Middelthuns gate 29 

P.O. Box S091, Majorstua 
. N-0301 OSLO 

NORWAY 

Telephone: +47 22 9595 9S 
Telefax: +47 12 9S 90 00 

E-mail: nve@nve.no 
Web site: www.nve.no 

Org.no.: 

NO 970 20S 039 MVA 

Bankaecount: 
0827 10 141S6 

Vi viser til Deres brev av 17. januar 2003 hvor Eidsiva Energinett søker om dispensasjon fra 
forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 
tariffer nr. 302 § 13-5, fjerde ledd. Bestemmelsen stiller krav til at nettselskapet skal informere 
kundene sine på forhånd ved en endring i tariffen. NVE har vurdert søknaden i henhold til 
energiloven og tilhørende forskrifter. NVE finner ikke at det foreligger tilstrekkelig grunn i 
denne saken for å gi Eidsiva Energinett dispensasjon fra forskriftens § 13-5, fjerde ledd. NVE 
avslår derfor Eidsiva Energinetts søknad om dispensasjon. 

Forskriftens § 13-5, fjerde ledd lyder: "Nettselskapene i distribusjonsnettet skal på forhånd informere 
den enkelte nettkUIule om endringer i tariffen- Endringer i tariffen ved årsskiftet, kan allikevel sendes 
ut som egen melding vedlagt første faktura etter nyttår . .. Eidsiva Energinett skriver i sitt brev av 17. 

januar 2003 at de ønsker å øke tariffen fra 10. februar 2003. Nettselskapet har anledning til å endre 
tariffen sin når de måtte ønske det. Det er kun ved endring av tariffen ved årsskiftet at forskriften 
tillater at informasjon om endring i tariffen til kundene skjer i etterkant. Årsaken til dette er 
hovedsakelig at nettselskapet ved årsskiftet er avhengig av informasjon fra overliggende nett før de 
kan fastsette tariffen for sitt nett, og at denne informasjonen normalt kommer etter at siste faktura før 
årsskiftet sendes ut. 

NVE forstår Eidsivas brev dithen at første faktura etter årsskiftet allerede er utsendt, uten å inneholde 
informasjon om denne planlagte tariffendringen. Skal slik infOffilasjon gis i forkant av den planlagte 
tarifføkningen må denne informasjonen derfor sendes ut som egen melding. Eidsiva sier at en slik 
utsendelse vil beløpe seg på ca. 500000 kr, og ber på dette grunnlag om dispensasjon fra forskriftens § 
13-5 fjerde ledd. 

Forskriftens § 18-2 lyder: "Norges vassdrags- og energidirektorat kan i særlige tilfeller dispensere fra 

denne forskrift og vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat i medhold av 
ellergiloven . .. Generelt gjelder det at forskriftens bestemmelser skal følges. For at NVE skal gi en 
dispensasjon fra forskriftens bestemmelser må det foreligge særskilte grunner for dette. Eidsiva skriver 
i sitt brev at tidspunktet for endringen i tariffen ikke er av betydning for dem, men vil bety at kundene 
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unngår en større økning i tariffen senere. Etter NVEs vurdering er ikke det at kundene får økningen i 
tariffen fordelt over flere perioder, tilstrekkelig grunn for å gi dispensasjon fra forskriftens 
bestemmelse om å informere kundene på forhånd om en kommende tariffendring. 

Forskriftens § 13-5 fjerde ledd som omtales her ble taU inn i forskriften med virkning fra l. januar 
2002. Denne bestemmelsen ble innført blant annet etter ønske fra forbrukerorganisasjonene og har 
vært gjennom en høringsprosess hvor konsekvensene har vært vurderte. De økonomiske konsekvenser 
for Eidsiva i dette tilfellet representerer ingen nye momenter i forhold til de som ble vurdert ved 
innføring av denne bestemmelsen. 

Konklusjon 

NVE finner ikke at det foreligger tilstrekkelig grunn i denne saken for å gi Eidsiva Energinett 
dispensasjon fra forskriftens § 13-5, fjerde ledd. NVE avslår derfor Eidsiva Energinetts søknad om 
dispensasjon. 

Med hilsen 

.----
d,.. ~tv1~ ..... C-

Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

/-~'~~ 

l .... 
i: 

~}-~~"A' 'L 
Tor~Lang1~\ 
seksjonssjef 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartelllentet innen tre uker fra del tidspunkt underretningen er hlllllllel 

fram til partene. jf forvaltningslovens kap VI. En evenlucll klagc skal begrunnes skrinlig~ ,lilcs lil Olje- og 

cllcr",idcJlartclllclllCI og scndcs~lcnnom NVE 
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B Norges 
'tlf vassdrags- og 

. . energidirektorat 

NVE • Røn KOPI 

Opplandskraft DA 
Postboks 1098 Skurva 
2605 LILLEHAMMER 

Vår dato: 27. OL 2003 

Vår ref.: NVE 200107023-9 emk/ave 
Arkiv: 912-653.4/0pplandskraft 
Deres dato:: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
AmeVenjum 
22959258 

Gudbrandsdal Energi klager på tarifferingen i diverse 
utvekslingspunkt 

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.no 

Org.nr.: 
NO 970 20S 039 MVA 
Bankkonto: 
7694 OS 08971 

Gudbrandsdal Energi mener at selskapet i sine utvekslingspunkter i Vinstra og Hunder/assen 
. skal tarifferes basert på Olje- og energidepartementets vedtak av 25. mars 1999. NVEmener 
at uttaket i disse punktene ikke oppfyller de kriterier som departementets vedtak eller § 17-2 i 
forskrift om kontroll av nettvirksomhet setter for å bli regnet som såkalte urene punkt. 

*** 
Gudbrandsdal Energi (Gudbrandsdal) har i brev av 2. oktober 2001 klaget på Opplandskraft 
sine tariffer for 2001 og fordelingen av kostnader tiloverliggende nett mellom Gudbrandsdal 
og Opplandskraft. 

Følgende dokumenter foreligger i saken: 

Brev fra Gudbrandsdal Energi av 2. oktober 2001, 11. mars 2002 og 30_ april 2002. 

Brev fra Opplandskraft av 16. november 2001 og 13. mai 2002. 

Brev fra Vinstra Kraftselskap DA (Vinstra) av 29. oktober 200l. 

Brev fra Eidsiva energinett AS (Eidsiva) av 31. oktober 2002. 

Vi vil i tillegg vise til diverse møter og telefonsamtaler som er avholdt i sakens anledning. 

Saksopplysninger 

Saken gjelder tarifferingen av Gudsbrandsdal i tre utvekslingspunkter. To av punktene ligger i 
Vinstra-området mot kraftverkene Nedre Vinstra kraftverk og Harpefossen kraftverk, og ett 
utvekslingspunkt i Hunderfossen kraftverk. 

Harpefossen kraftverk har en ytelse på 100 MV A og eies av Opplandskraft. Fra Harpefossen 
går det en 300 kV linje til Nedre Vinstra Kraftverk. Denne linjen er eiet av Opplandskraft. 
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Disse kraftverkene er også koblet sammen via en 66 kV linje. Også denne linjen tilhører 
Opplandskraft. 

Nedre Vinstra kraftverk er eiet av Vinstra og har en ytelse på 300 MVA. Fra Nedre Vinstra 
kraftverk går det en 300 kV ledning til Fåberg. Kraftselskapet der også denne linjen. De 
nevnte 300 kV anleggene inngår som en del av regionalnettet i Gudbrandsdalen. 

Partene i saken 

Det framstår noe uklart hvem som egentlig er parter i denne saken, og vi viser i denne 
sammenheng til følgende utdrag fra noen av brevene: 

Gudbrandsdal mente i utgangspunktet at Opplandskraft er klagernotpart i de tre 
utvekslingspunktene tvisten gjelder, jf. bl.a. Gudsbrandsdal sitt brev av 2. oktober 2001. 
Gudbrandsdal har senere opplyst at selskapet også anser Vinstra som klagernotpart, men 
mener at Eidsiva ikke kan oppfattes som klagernotpart i Hunderfossen, jf. brev av Il. 
mars 2003 .. 

Opplandskraft mener at Vinstra er klagemotpait i Harpefossen og Nedre Vinstra, mens 
Eidsiva er korrekt klagernotpart i Hunderfossen, jf. Opplandskraft sitt brev av 19. 
november 200 l. 

Vinstra støtter Opplandskraft sine synspunkter i saken,jf. selskapets brev av 29.oktober 
2002. Disse selskapene representeres for øvrig av samme person. 

Eidsiva hevder at det er uklart hvilken rolle de har i saken, men mener at Gudbrandsdal 
sin motpart i Hunderfossen må være Opplandskraft, jf. Eidsiva sitt brev av 31. oktober 
2002. 

Grunnlaget for klagen 

Gudbrandsdal viser til Olje- og energidepartementets brev av 25. mars 1999 om tariffering 
ved lokalt uttak av kraft, og mener at den avgjørelse som departementet har fattet også bør 
legges til grunn ved tarifferingen av Gudbrandsdal i Vinstra-området og i Hunderfossen. 
Gudbrandsdal begrunner dette med at nettet i Nedre Vinstra og Harpefossen er av samme type 
som "mininettene" som beskrives i departementets vedtak av 25. mars 1999. 

NVEs vurdering 

Vi vil innledningsvis bemerke at et forvaltningsorgan ikke har noen plikt etter 
forvaltningsoven § 25 til å imøtegå alt en part har anført. NVE vil ta for seg klagerens 
anførsler ut fra viktighet og relevans, og det som ellers er nødvendig for å kunne begrunne en 
avgjørelse i saken. 

NVE forstår Gudbrandsdal dit hen at selskapet mener at de uttakene selskapet har i Vinstra og 
Hunderfossen er lokale uttak eller uttak i såkalte urene punkt, og at tarifferingen i disse 
punktene skal følge de spesialregler som fremgår av OEDs vedtak av 25. mars 1999. 

Departementet har etter sitt vedtak av 25. mars 1999 bedt NVE utarbeide en 
forskriftsbestemmelse som regulerer tarifferingen i såkalte urene punkt. NVE har derfor 
innarbeidet en bestemmelse i forskrift 1 L mars 1999 nr. 302 om teknisk og økonomisk 
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rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet), jf. § 17 -2 om ordinære uttak direkte fra kraftverk. Siden Gudbrandsdal brakte 
saken inn for NVE til avgjørelse før § 17-2 ble iverksatt, antar vi at Gudbrandsdal ønsker at 
tarifferingen i de aktuelle utvekslingspunktene også vurderes mot denne bestemmelsen. 

Det heter bl.a. i § 17-2 at "For uttak til distribusjonsnettet direkte fra felles nettanlegg 
tilknyttet kraftverk med innmating mot regionalnett- og sentralnett, skal andre tariffledd . 
omfatte bruttobasert tariffledd til sentralnettet og kostnader i nettanlegg som kun benyttes av 
uttak." Det framgår her at tariffering etter denne bestemmelseQ er avgrenset til å gjelde uttak 
til distribusjonsnettet, der forskriftens § 1-3 definerer distribusjonsnett som "overfØringsnett 
med nominell spenning opp til og med 22 kV. med mindre annet er bestemt." NVE mener 
generelt at man må være forsiktig med å tolke § 17-2 utvidende, og når § 17-2 presiserer at 
bestemmelsen gjelder "uttak til distribusjonsnettet" så må dette tolkes bokstavelig. NVE har 
så langt ikke definert i hvilke situasjoner det kan gjøres unntak fra dette spenningslcravet, men 
det kan for eksempel være i de tilfeller at distribusjonsnettets eget regionalnett har et særdeles . 
lite omfang eller at historiske årsaker gjør at deri aktuelle nettet har spenning større enn 22 
kV, men at nettes i praksis blir driftet som et 11 eller 22 kV nett NVE mener at Gudbrandsdal 
sine 66 kV linjer i Vinstra og Hunderfossen ikke kan anses som et distribusjonsnett, men er en 
del av regionalnettsystemet i Gudbrandsdalen. Etter NVE sin vurdering skal derfor § 17-2 
ikke legges til grunn for tarifferingen i de aktuelle utvekslingspunktene. 

Som nevnt er § 17-2 om tariffering av uttak direkte fra kraftverk først gjort gjeldende med 
virkning fra og med 1. januar 2002. Da forskriftsbestemmelsen ikke kan gis tilbakevirkende 
kraft, så kan heller ikke NVEs konklusjon formelt sett gjøres med hjemmel i denne 
bestemmelsen. 

Olje- og energidepartementet sitt vedtak av 25. mars 1999 gjelder kun de konkrete sakene 
som ble behandlet. Vedtaket kan ikke forstås som en tarifferingsprinsipp som skal gjelde ved 
alle lokale eller produksjonsnære uttak av kraft. Departementet understreket også i sitt vedtak 
at de tarifferingsmessige hovedprinsipper fremdeles skulle gjelde, men at anvendelsen av 
prinsippene i visse situasjoner må modereres. Det er et gjennomgående trekk i de sakene som 
omfattes av vedtaket 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 det 
underliggende distribusjonsnett i slike situasjoner. 

Departementets vedtak av 25. mars 1999 gir likevel ingen entydig og uttømmende definisjon 
av lokale uttak eller hvilke kriterier som må oppfylles for at punktet skal regnes som et urent 
punkt. NVE har derfor på et selvstendig grunnlag gjort en vurdering av og presisert sin 
forståelse av departementets vedtak. Denne forståelsen av vedtaket er nedfelt i § 17-2 i 
forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Selv om NVE sitt standpunkt i saken for tidsrommet 
før 2002 ikke kan gjøres med hjemmel i § 17-2, er likevel denne bestemmelsen materielt sett i 
overensstemmelse med den forståelsen NVE har av departementets vedtak. Det er derfor etter 
NVEs oppfatning ikke grunnlag for å innta en annet standpunkt mht. tarifferingen i de 
aktuelle uttakspunktene før 2002 enn det som er gjort etter at § 17-2 ble iverksatt. 

NVE ser at tarifferingen av de omtalte utvekslingspunktene i Vinstra og Hunderfossen kan 
være problematisk basert på det foreliggende regelverket. I den grad regelverket ikke angir 
klare regler for tariffutfonningen er det opp til netteier å fastsatte tariffene innenfor de 
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rammer som bl.a. forskriftens krav om ikke-diskriminering setter, jf. § 13-1. Vi vil også vise 
til departementets brev av 25. mars 1999 der det heter at "all innmating skal tarifferes etter 
det samme hovedprinsipp". Departementet legger videre til grunn at unntak fra dette 
prinsippet kan gjøres "1 tilfeller hvor samlet innbetaling til et nett, fra produsentenes 
tilknytnings-, effekt- og energi/edd og fra uttakets tilknytnings- og energiledd, overstiger 
nettets inntektsramme (inkludert kostnadene fra overliggende nett), skal produsentens 
effektledd reduseres.". For tariffering av innmating innebærer dette i praksis at 
kraftprodusenter stort sett alltid skal faktureres etter de tariffer som gjelder for direkte 
innmating i sentralnettet. 

Vi vil avslutningsvis vise til uenigheten mellom partene om hvem som egentlig er part i 
saken. Dette burde de impliserte partene selv ha brakt klarhet i. Vi kan her opplyse at for at et 
selskap.skal kunne tariffere for uttak eller innmating i sitt nett, må selskapet som hovedregel 
ha omsetningskonsesjon og i tillegg være tildelt en inntektsramme. Eierskapet til nettanlegget 
er seg selv ikke avgjørende. Dette betyr bl.a. at når nettanlegg leies ut (sammen med 
inntektsrammen) til og opereres av andre konsesjonærer, så er det denne konsesjonæren som 
har tarifferingsansvar/-rett og ikke eieren av nettet. Dette er også å forstå slik at når Eidsiva 
tarifferer Gudbrandsdal for sine uttak i Hunderfossen, så er det Eidsiva som er ansvarlig for at 
dette gjøres iht. forskriftens bestemmelser. 

Vedtak 

NVE gir ikke Gudbrandsdal Energi medhold i sitt krav om at Olje- og energidepartementets 
vedtak av 25. mars 1999 skal legges til grunn ved tarifferingen av Gudbrandsdal sine uttak i 
Nedre Vinstra, Harpefossen og Hunderfossen. NVE mener også at uttaket l de omtalte 
utvekslingspunktene ikke oppfyller kriteriene for å tarifferes etter § 17-2 i forskrift om 
kontroll av nettvirksomhet. 

Med hilsen 

~ -
OL <:k t ~c(.ø...( 

Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør ~~ 

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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f.t Norges 
!'ff vassdrags- og 
. energidirektorat 

NVE. 

Tussa Nett AS 
Langmyra 6 
61500RSTA 

RØD KOPI 

Vår dato: 27. Cl 1. 2003 
Vår ref.: NVE 200203928-6 emk/ave 
Arkiv: 912-653.4Ifussa Nett 
Deres dato::22.11.2002 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Ame Venjum 
22959258 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

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

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
7694 0508971 

Klage på Thssa Nett AS sine o-verføringstariffer. OLIVIN AS 
OLIVIN krever å bli tariffert som kunde på nettnivå 2. Etter NVEs vurdering må Tussa 
differensiere tariffene mellom uttak på hhv. nettnivå 2 og 3, og fakturere OLIVIN etter de 
tariffer som gjelder for uttak på nettnivå 2. 

*** 
Vold Engineering AS har på vegne av OLIVIN AS klaget på Tussa Nett AS (Tu~a) i sine 
overføringstariffer i brev av 16. september 2002. OLIVIN har i e-post av 24. oktober 2002 gitt Terje 
Vold i Vold Engineering fullmakt til å opptre på vegne av OLIVIN i saken. 

Tussa har gitt sine synspunkter til saken i brev av 22. november 2002. Selskapet har i tillegg gitt 
utfyllende informasjon per telefon. Vi viser også til OLIVIN sitt brev av 29. november 2002 der 
selskapet kommenterer brevet fra Tussa. 

Partenes anførsler 

OLIVIN viser til at bedriften har utveksling mot Tussa sin 66/22 kV trafostasjon i Åheim. OLIVIN 
mener at siden bedriften tar ut kraft direkte fra trafoen skal de faktureres etter de tariffer som gjelder 
for nettnivå 2 og ikke nettnivå 3 som er tilfellet i dag. 

Tussa viser til at OLIVIN med virkning fra 1. november 2001 samlet sitt uttak i ett punkt i Tussa sitt 
22 kV nett. OLIVIN overtok samtidig alle nettanlegg på nedstrømsiden av målepunktet. Tussa 
opplyser at selskapet har tre ordinære uttakskunder i det lokale høyspenningsnettet. Om tarifferingen 
av disse kundene skriver Tussa at "For dei tre høgspenningskundane har vi definert eit generelt 
utvekslingspunkt med uttak/ra høgspenningsnettet.". 

NVEs vurdering 

Det framgår av Tussa sine kommentarer at selskapet ikke har differensiert tariffen for kunder som har 
utveksling mot det lokale høyspenningsnettet. Dette innebærer at kunder som er direkte tilkoblet 
hovedtrafo (nedtransformering til 1-22 kV) faktureres etter samme tariff som kunder som er tilkoblet 
1-22 kV ledningsnettet, for eksempel i grensesnittet mellom dette ledningsnettet og nettstasjonen 
(nedtransformering til < 1000 V). Disse utvekslingspunktene er i enkelte sammenhenger omtalt som 
hhv. nettnivå 2 og nettnivå 3. 



N 
~ 

Side 2 

Forskrift Il. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 
nettvirksomheten og tariffer (forskrift om kontroll av nettvirksomhet) krever ikke eksplisitt at netteier 
skal utarbeide separate tariffer for ulike nettnivå. Forskriften gir heller ikke direkte uttrykk for hvor 
grensene går for de ulike nettnivåene. 

Det heter i § 13-1, bokstav a) i forskrift om kontroll av nettvirksomhet at "tariffene skal refereres 
tilknytningspunktene", og videre i bokstav c) at nettselskapet skal fastsette "ikke-diskriminerende og 
objektive tariffer og vilkår". Som hovedregel er disse bestemmelsene bl.a. å forstå slik at en kunde 
som er tilknyttet et nett-Ispenningsnivå skal ikke henføres kostnader som er oppstått på lavere nett
Ispenningsnivå. NVE mener at en differensiering av tariffene for uttak på hhv. nettnivå 2 og 3 vil være 
i tråd med de nevnte bestemmelsene i forskriften. Vi vil også vise til at det er vanlig praksis å operere 
med ulike tariffer på hhv. nettnivå 2 og 3, og at det er hensiktsmessig å opprettholde denne 
inndelingen. da dette bidrar til en mer enhetlig tariff struktur på tvers av nettselskapene. 

Det synes i saken ikke å være uenighet om at OLNIN er koblet direkte til hoved trafoen i Åheim og at 
bedriften ikke nyttiggjør seg av Tussa sitt Il e,Iler 22. kV overføringsnett. Tussa kan derfor ikke 
fastsette tariffer for OLIVIN som innebærer at selskapet faktureres kostnader som gjelder Tussa sitt 
distribusjonsnett. 

Prinsippet om at tariffene skal differensieres etter nettnivå må anses som en årelang og kjent 
tarifferingspraksis i bransjen og er i tråd med regelverket og etablert forvaltningspraksis. NVE mener 
på denne bakgrunn at Tussa må foreta en etterberegning av tarifferingen av OLIVIN for 2002 der 
Tussa sine tariffer for nettnivå 2 legges til grunn. 

Nettnivå 2 representerer grensesnittet mellom regional- og distribusjonsnettet. Tussa eier og opererer 
både regional- og distribusjonsnett. og Tussa må påse at inntektsrammen fordeles mellom disse 
nettene. Vi vil her påpeke at distribusjonsnettet er å anse som en kunde på nettnivå 2, på lik linje med 
de av Tussa sine sluttbrukere som er tilknyttet dette nettnivået. Tussa må tilpasse tarifferingen slik at 
ingen av disse kundene forskjellsbehandles. 

Vedtak 

Med henvisning til § 18-1 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet pålegges Tussa å utarbeide 
separate tariffer for uttak på hhv. nettnivå 2 og 3. OLIVIN skal faktureres etter tariffer gjeldende for 
uttak på nettnivå 2. For OLIVIN skal det foretas en etterberegning med virkning fra og med 2002. 

Med hilsen 

d-~~ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør ~ 

Tore Langset 
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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Nordkraft AS 
Postboks 55 
8501 NARVIK 

Vår dato: O 7. 03. 200J 
Vår ref.: NVE 200204727-4 emkllav 
Arldv: 912-653.4 
Deres dato: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Lisbeth Anita Vingås 
22959157 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 9S 9S 9S 
Telef~ks: 22 9S 90 00 
E-post nve@nve.no ... 
Internett: www.nve~o· 

Org.nr.: ... 
NO 970 205039 MVA 
Bankkonto: 
76940S~971 

Klage på innhenting ~v mindreinntekt fra Nordkraft - enkeltvedtak 

Vi viser til brev av 20. november 2003 hvor Ballangen Energi søker om tariffstøtte, samt klager 
på Nordkrafts innhenting av mindreinntekt~ NVE har valgt å behandle klagen på innhenting av 
mindreinntekt som separat sak fra søknaden om tariffstøtten. Dette brevet gjelder klagen på 
innhenting av mindreinntekt. 
NVE har vurdert dette spørsmålet om innhenting av mindreinntekt i henhold til Forskrift om 
kontroll av nettvirksomheten. 
Nordkraft pålegges å utsette innhenting av andel av den aktuelle mindreinntekten for 2001 og 
2002 slik at innkreving ikke overstiger 20 % i henhold til NVEs vedtak i brev av 2. mai 2001. 

Som nevnt vil vi i dette brevet ta stilling til Ballangen Energi sin klage på Nordkraft sin innhenting av 
mindreinntekt og ikke søknad om tariffstøtte. Spørsmålet om tariffstøtte vil bli behandlet aven annen 
saksbehandler og svar på dette vil Ballangen Energi motta i eget brev. 

NVE behandler klagen med hjemmel i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme 
for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 nr. 302 (forskrift om kontroll av nettvirksomheten) § 
18-1 som lyder: 

"Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg som er nødvendige for 
gjennomfØring av denneforskift og vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges vassdrags- og 
energidirektorat i medhold av energiloven. " 

Saksopplysninger 

I brev av 22. desember 2000 sendte Ballangen Energi en klage til NVE på den regionalnettstariffen de 
møtte hos Nordkraft. Denne klagen gjaldt blant annet at Nordkraft 13. april 2000 qkk oppj~~tert sin 
inntektsramme for årene 1998, 1999 og 2000, og at dette betydde økte tariffer for Ballangen Energi. 
Oppjusteringen av inntektsrammen for Nordkraft innebar at Nordkraft for tariff året 2001 fikk en 
mindreinntekt på ca. 5,8 mill. kr i tillegg til ordinær inntektsramme for 2901. 2. mai 2001 gjorde NVE 
et vedtak i saken. Der konkluderte NVE med at Nordkraft sin daværende tariffering ikke var i strid 
med forskriftens bestemmelser, men at det ved innhenting av mindreinntekten skulle tas hensyn til 
tariffvirkningen for kundene. NVE vedtok at den aktuelle mindreinntekten til Nordkraft skulle hentes 
inn via tariffen over tid og med maksimum 20 % av beløpet per år. Dette vedtaket ble stadfestet av 
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NVE. 

Olje - og energidepartementet (OED) i brev av 13. februar 2002. Vi gjør oppmerksom på at avgjørelse 
fra OED er endelig og ikke gjenstand for klage. 

I klagen fra Ballangen Energi som NVE har mottatt i brev av 20. november 2002 hevder Ballangen 
Energi at Nordkraft må hente inn 60 % av mindreinntekten til Nordkraft AS i tariffenfor 2003 og ikke 
20 % ifølge vedtaket til NVE. Dette er klagepunktet til Ballangen Energi i denne saken. 

Nordkraft har to kunder i sitt nett, Ballangen Energi og Nord Salten Kraftlag. Ballangen Energi er 
eneste uttakskunde og må således dekke hele mindreinntekten. 

På telefon med Nordkraft får vi opplyst at etter vedtak om oppjustering av inntektsrammen datert 13. 
april 2000 sendte Nordkraft faktura til Ballangen på denne mindreinntekten, 5801000 kr, i desember 
samme år. På grunn av klage fra Ballangen ble beløpet kreditert og man påventet vedtak fra NVE. 

Videre får vi opplyst på telefon med Nordkraft at i begynnelsen av året 2002 ble det sendt ut en 
faktura til Ballangen Energi som skulle dekke andel av mindreinntekt gjeldende for 2001 i henhold til 
NVEs vedtak av 2. mai 2001. Denne mindreinntekten ble ikke bakt inn i tariffen, men det ble sendt et . 
særskilt krav på dette beløpet separat fra tariffen. Samtidig ble det også sendt et krav om dekning av 
mindreinntekten for 2002. Heller ikke dette kravet var bakt inn i tariffen. Dette bekreftes i kopi av 
faktura som NVE har mottatt fra Nordkraft på faks. 

NVEs vurdering 

Forskrift om kontroll av nettvirksomheten § 8-6, tredje ledd, første setning sier: 

"Håndtering av mer - eller mindreinntekt oveifor kundene skal skje ved en justering av 
tariffer og priser ved salg av nettjenester. 

Dette betyr at mindreinntekt skal hentes inn gjennom en justering av tariffene og ikke separat gjennom 
egen faktura. Denne bestemmelsen ble det også opplyst om i NVEs vedtak av 2. mai 2001. 

Nettselskapet har anledning til å endre tariffene når som helst på året med virkning fram i tid. For 
2001 kunne således Nordkraft etter vedtaket fra NVE 2. mai 2001 økt tariffen for Ballangen for resten 
av året for å få dekt inn 20 % av mindreinntekten gjennom tariffen i 200 1. På telefon med Nordkraft 
får vi som nevnt opplyst at andel av den aktuelle mindreinntekten som kunne hentes inn gjennom 
tariffen i 2001 i stede ble innkrevd separat fra tariffen som eget beløp i begynnelsen av 2002. 
Nordkraft har således ikke handlet i henhold til forskriftens bestemmelse om at mindreinntekten skal 
hentes inn gjennom en justering av tariffen. 

I prinsippet gjelder det at forskriftens bestemmelser heller ikke tillater endringer i tariffen med 
tilbakevirkende kraft. Årsaken til dette ligger i forskriftens § 13-5 om informasjonsplikt. Første ledd i 
denne bestemmelsen sier: 

"Nettselskapene plikter av eget tiltak å gi andre nettselskaper den informasjon som er 
nødvendig for at disse skal kunne beregne egne tariffer. Innformasjonen skal gis innen rimelig 
tidfør nye tariffer trer i kraft." 

Videre sier fjerde ledd, første setning, samme paragraf: 

"Nettselskapene i distribusjonsnettet skal på forhånd informere den enkelte sluttbruker om 
endringer i tariffen. " 

Gjennom forskriften tillates altså ikke endringer i tariffen med tilbakevirkende kraft av to grunner. 
Underliggende nett har krav på informasjon om endringer i tariffen tiloverliggende nett på forhånd og 
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før den trer i kraft for å kunne utarbeide tariffer i eget nett. Distribusjonsnettet kan heller ikke endre 
tariffer i sitt nett med tilbakevirkende kraft fordi kundene har krav på informasjon om endringer i 
tariffen før disse trer i kraft. En endring av tariffen med tilbakevirkende kraft i overliggende nett vil få 
ringvirkninger ned i systemet. Etter NVEs vurdering kan man derfor som et prinsipp ikke tillate 
endringer i tariffen med tilbakevirkende kraft på noe nettnivå. 

Konklusjon vedrørende 20 % av mindreinntekt/or 200] 

Når det gjelder innkreving av andel av mindreinntekt for 2001 er det NVEs vurdering at Nordkraft har 
handlet i strid med forskriftens bestemmelser. Som nevnt ovenfor skal mindreinntekt hentes inn kun 
gjennom en justering av tariffen, og ikke med tilbakevirkende kraft. Dette er ikke blitt gjort ifølge den 
informasjon som NVE har mottatt. På bakgrunn av NVEs vedtak av 2. mai 200 l har Nordkraft heller 
ikke anledning til å hente inn mer enn 20 % av fastsatt mindreinntekt per år, og må således utsette 
innhenting av dette beløpet til senere år slik at man ikke overstiger 20 % - grensen. NVE vil pålegge 
Nordkraft å utsette innhenting av mindreinntektens andel i 2001. 

Konklusjon vedrørende 20 % av mindreinntektfor 2002 

Når det gjelder Nordkrafts innkreving av andel av mindreinntekt for 2002 har heller ikke denne 
.innkrevingen skjedd gjennom en justering av tariffen. Forskriftens bestemmelse er klar på dette 
punktet og Nordkraft har ved å innhente mindreinntekten som separat beløp utenom tariffen brutt 
forskriftens bestemmelse. 

NVEs vedtak av 2. mai 2001 medfører at Nordkraft også må utsette innhenting av andel av 
mindreinntekt gjeldende for 2002 til senere år. 

Vedtak 

Nordkraft pålegges å hente inn mindreinntekt gjennom en justering av tariffen. 

Ved å innhente andel av mindreinntekt for 200 l og 2002 separat fra tariffen har Nordkraft brutt 
forskriftens § 8-6 tredje ledd, første setning som sier at mindreinntekt kan hentes inn gjennom en 
justering av tariffene. Nordkraft pålegges derfor å utsette innhenting av denne mindreinntekten slik at 
innkreving ikke overstiger 20 % i henhold til NVEs vedtak i brev av 2. mai 200 1. 

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. 

Med hilsen 

oL ~H>~ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Tore an~ 
seksjonssjef 

Kopi: Ballangen Energi, Postboks 53, 8546 BALLANGEN 
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NVE 

Eidsiva Energinett AS 

Postboks 224 
2601 LILLEHAMMER 

Vår datO: 

Vår ref.: NVE 200108975-7 emk/nsp. 
Arkiv: 912-653.4 
Deres dato: 

Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Nils Spjeldnæs 

22959274 

RØD KOPI 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 2295 9S 95 . 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post nveOnve.no:. ~: ; .. 
Internett: www.nve~' :,:--
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Klage på manglende informasjon om nye nettleiepriser og krav· 
tilbakebetaling av for høy pris - vedtak 

Vi viser til brev av 7. oktober 2002, der EidSiva Energinett AS (EE) blir påklagd for 
infonnasjonsplikten. Som en følge av dette kreves deler av nettleien tillJlak..ebe 
mellom tariff endringen og installering av ny sikringsstørrelse. NVE har j, en 
omhandlet EE's infonnasjon om tariffendringer rundt årsskiftet 200112002, 
selskapet ikke har overholdt sin infonnasjonsplikt. NVE vil pålegge EE å legge til 
fastledd de infonnerte kunden om i forbindelse med utsending av første faktura for perioden 7~ 
januar 2002 til kunden rlkk endret sikringsstørrelse. Dette som en følge av at kunden ikke har 
blitt gjort kjent med de vilkår som gjelder for kundegruppen og dermed ikke hatt anledning til å 
tilpaSse seg endringene. Det legges i vedtaket vekt på at kunden endret sikringsstørrelse som en 
følge av tariffendringene, etter å ha blitt gjort kjent med endringer i tariffen og påfØlgende 
korrespondanse med EE. 

Jan Erik Svensson har i brev av 7. oktober 2002ldaget på Eidsiva Energinett AS (BE) sin informasjon 

knyttet til tariff endringer ved årsskiftet 200112002 og krever tilbakebetalt deler av nettleien. 

EE har gitt sine kommentarer til saken i brev av 10. desember 2002. 

Saksopplysninger 

EE endret sine tariffer og tariffstruktur den 7. januar 2002. Dette ble kunngjort gjennom avisannonser i 
lokalpressen 14 dager før endringene trådde i kraft. Frem til 7. januar 2002 ble kunder med 

sikringsstørrelse større enn 40 A og ikke over 125 A tariffert likt med et fastledd på 1922 kroner/år og 

et energiledd på 18,6 øreJkWh. Etter omleggingen ble denne kundegruppen delt i to. For kunder med 
sikringsstørrelse opp til 63 A medførte dette et fastfedd på 2145 kroner/år og et energiledd på 20,6 

ørelkWh. Kunder med sikringsstørrelse over 63 A fikk et fastledd på 4000 og likt energiledd som 
kunder med sikringsstørrelse opp til 63 A. 
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Partenes anførsler 

Jan Erik Svensson fikk som en følge av tariff omleggingen 7. januar endret fastledd, ettersom han falt 
innunder den nye tariffen for kundegruppen med sikringsstørrelse opp til 125 A. Svensson hevder at 
dersom han hadde kjent til dette forholdet så ville han nedjustert sikringskursen i forkant av 
omleggingen, slik at han hadde kommet inn under kundegruppen med sikringsstørrelse inn til 63 A. 
Svensson legger til at han ikke har behov for en silcringskurs opp til 125 A og medio oktober 2002 fikk 
skiftet sikringsstørrelse til under 63 A. 

EE har i brev av 10. desember 2002 bekreftet klagers kundegruppetilhørighet og viser til tidligere 
korrespondanse når det gjelder kommentarer til klagen. Av tidligere korrespondanse går det frem at 
EE mener at Deres prisinformasjon gjennom avisannonser i lokalpressen er tilstrekkelig, men at De 
vurderer andre måter å informere kundene om prisendringer. 

NVEs vurdering 

I forskrift av Il. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 
nettvirksomheten og tariffer (forskrift om kontroll av nettvirksomheten) § 13-5, som omhandler 
nettselskapenes informasjonsplikt, heter det i fjerde ledd: 

Nettselskapene i distribusjonsnettet skal på forhånd infonnere den enkelte nettkunde om endringer i 
tariffen. Endringer i tariffen ved årsskiftet, kan allikevel sendes ut som egen melding vedlagt første 
faktura etter nyttår. 

I vedtak på klagesak (NVE 200202087-4) av 18. oktober 2002 har NVE kommet til at EE ikke har 
overholdt sin informasjonsplikt i forbindelse med tariffendringer ved årsskiftet 200112002. Av 
vedtaket fremgår det at mangelfull informasjon i seg selv ikke innebærer at tariffene som ble gjort 
gjeldende fra 7. januar 2002 er ugyldige. 

I dette tilfellet har imidlertid den mangelfulle informasjonen medført at klager, som er ikke har behov 
for en sikringsstørrelse på høyere enn 63 A, ikke har gjennomført en nedjustering av spenningskursen i 
forkant av tariffendringene. Faktura fra EE til klager datert 10. januar 2002 informerer om et fastledd 
på 2145 kr/år, noe som er det samme som for kunder med hovedsikring opp til 63 A. I faktura datert 7. 
april 2002 blir klager gjort oppmerksom på et fastledd på 4000,24 kr/år med tilbakevirkende kraft fra 
og med 7. januar 2002 gjennom prisopplysninger. Denne feilaktige og mangelfulle informasjonen har 

etter det NVE oppfatter bidratt til en forsinket nedjustering av spenningskurs for klager. Etter NVEs 
vurdering skal ikke klager bære de merkostnadene som følger av at han ikke kjente til de nye vilkår 
som ble gjort gjeldende for kunder med en sikringsstørrelse opp til 125 A fra og med 7. januar 2002. 

Det er lagt vekt på at kunden endret sikringsstørrelse som en følge av prisdifferensieringen mellom 

kundegruppene, etter at han ble gjort kjent med de endrede tariffene og påfølgende korrespondanse 
med nettselskapet. Ved fastsettelse av nytt fastledd for klager vil NVE pålegge EE å legge til grunn det 

fastledd som var gjeldende for kunder med sikringsstørrelse opp til 63 A i perioden mellom 7. januar 
2002 og det tidspunkt kunden endret sikringsstørrelse. 

A v tidligere korrespondanse går det frem at EE anser den informasjonen som er gitt i forkant av 
tariffendringene den 7. januar 2002 for tilstrekkelig, men at de ser på tiltak for å bedre informasjonen 
til nettkundene. NVE kan ikke se at dette er kommentert ytterligere i brev av 10. desember 2002 fra 

EE. NVE vil understreke at det i vedtak av 18. oktober 2002 gikk klart frem at EE ikke hadde 
overholdt informasjonsplikten og at denne plikten ble forventet overholdt i fremtiden. NVE vil også 
vise til rundskriv datert 9. september 2002 (NVE 200200549-98), der det ble redegjort for hvilken 
informasjon som ble ansett for å være tilstrekkelig i henhold til forskriftens bestemmelse. 
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Vedtak 

NVE vil med medhold av § 18-1 i forskrift om kontroll av nettvirksomheten pålegge EE å legge til 
grunn det fastledd de informerte kunden om i forbindelse med utsending av første faktura for perioden 
7. januar 2002 til kunden skiftet sikringsstørrelse. Det er lagt vekt på at kunden endret sikringsstørrelse 
som en følge av prisdifferensieringen mellom kundegruppene, etter at han ble gjort kjent med de 
endrede tariffene og påfølgende korrespondanse med nettselskapet. 

Med hilsen 

k:d..~~ 
Marit Lundteigen Fossdal 

\ avdelingsdirektør T~l=~ 
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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Norges 
vassdrags- og 
energidirektorat 

Viken Nett AS 
Postboks 2468 Solli 
02020SL 

27. 03. 2003 
Vår dato: 
Vår ref.: NVE 200300486-2 emk/nsp 
Arkiv: 912-653.3 
Deres dato: 31.01.2003 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Nils Spjeldnæs 
22959274 

Klage på Viken Netts økning av fastledd - vedtak 

RØD KOPI 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 229S 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205039 MVA 
Bankkonto: 
769405 08971 

Vi viser til brev datert 31. januar 2003 hvor Thore Beck klager på Viken Nett AS sine nye 
tariffer etter sammenslåing av flere tidligere nettområder. Beck hevder at tariffene etter 
omleggingen strider mot myndighetenes intensjoner uttrykt bl.a. i energiloven og atNVE således 
må instruere Viken Nett AS om å redusere fastleddet. NVE har vurdert klagen ihenbold til 
energiloven og tilhørende forskrifter,. men finner ikke at Viken Nett AS sine tariffer er i strid 
med gjeldende regelverk og intensjoner. 

Viken Nett AS (VN) har i brev (NVE200300098-2) datert 6. februar 2003 redegjort for Økning i 
fastleddet. 

Bakgrunn 

Viken Nett har med virkning fra og med 2003 utlignet nett-tariffene for 0stnett AS (Romerike-delen), 
Gjermå Energi AS, Nittedal Energiverk og VN. Disse nettselskapene hadde i 2002 ulike tariffer både 
mht. nivå og fordeling/forholdet mellom fastleddet og energileddet i tariffen. Endringene medførte i 
korte trekk en økning i fastleddet og reduksjon i energileddet for kunder av VN før omleggingen. For 
nettkunder i de andre sammenslåtte områdene fikk tariffendringene en motsatt effekt, slik at fastleddet 
sank og energileddet økte. For klager innebar endringene et økt fastledd fra 403 kr/år til 1000 kr/år, 
mens energileddet falt fra 22,13 øre/kWh i andre kvartal 2002 til 18,2 øre/kWh i 2003. 

Endringen medfører etter NVEs beregninger til at kunder tilknyttet VN frem til 6_ januar 2003 med et 
forbruk på 10000 kWh/år får en økt tariff (nettleie) på 204 kroner eller om lag 8 prosent fra 2. halvår 
2002 til 2003. Kunder med et årsforbruk rundt 20000 kWh får redusert tariffen med 189 kroner (rundt 
4 prosent). For kunder med et forbruk på 15000 kWh vil den endrede tariff strukturen ikke innebære 
noen endrede kostnader. For kunder tilhørende nettselskapene 0stnett AS (Romerike), Gjermå Energi 
AS og Nittedal Energi AS vil effekten av omleggingen bli omvendt, slik at kunder med et høyt forbruk 
vil få en økt tariff og kunder med et lavt forbruk vil få en redusert tariff. 
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NVEs vurdering 

Av § 4-4 i forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, 
fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) følger det at brukerne av overføringsnettet skal 
dekke de kostnader som utbygging og drift av nettet medfører, samt at nettselskapene skal ha en 
rimelig avkastning på sine investeringer. Kostnadsdekningen gjøres gjennom tariffer. NVE fastsetter 
hvert år en inntektsramme for hvert enkelt nettselskap slik at nettselskapene ikke skal kunne utnytte 
seg av sin monopolstilling og sette urimelig høye tariffer. Reguleringen av nettselskap gjennom 
inntektsrammer medfører en Øvre grense for hva nettselskapene kan hente inn gjennom tariffene. Dette 
innebærer at nettselskap ikke har mulighet til å velte økte kostnader over på nettkundene. 

Klager peker på at en god måte å harmonisere tariffene på ville vært å gi alle nettkunder et fastledd 
tilsvarende det fastledd som var gjeldende for Viken Nett sine nettkunder frem til sammenslåingen, 
ettersom dette ville fremme/ivareta incentiv knyttet til redusert forbruk. For kunder i 
distribusjonsnettet skal nettselskapene iht. forskrift av l L mars 1999 om økonomisk og teknisk 
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (forskrift om kontroll av 
nettvirksomheten) § 14-2 avregne kunder i distribusjonsnettet uten effektavregning etter et fastledd og 
et energiledd. Fastleddet skal dekke kundespesifikke kostnader og en andel av de øvrige faste 
kostnadene i nettet, mens energileddet skal dekke marginale tapskostnader og kan i tillegg dekke en 
andel av de øvrige kostnadene som ikke innkreves gjennom fastleddet. Dette innebærer at 
nettselskapene står relativt fritt til å fordele kostnader utover marginale tapskostnader knyttet til 
overføring av kraft og kundespesifikke kostnader mellom fastleddet og energileddet. Størstedelen av 
nettselskapets kostnader i nettet er faste kapitalavhengige kostnader som ikke varierer med kundenes 
energiuttak. Gjennom en bruk av fastleddet vil en kunne ta hensyn til dette faktum og fordele 
kostnadene j nettvirksomheten i best mulig samsvar med kundegruppens kostnadsansvar. Om 
utformingen av tariffene heter det i energilovsforskriftens § 4-4 blant annet at tariffen skal utformes 
slik at de i størst mulig grad gir signaler om en effektiv utnyttelse av nettet. Denne bestemmelsen 
uttrykker et overordnet prinsipp ved utformingen av tariffene. Betydningen av prinsippet uttrykkes 
blant annet i Innst. S. nr. 122 (1999-2000) til energimeldingen der flertallet uttaler at "Belastningen p& 
nettet gjenspeiles i hovedsak gjennom et energiledd som søker å reflektere verdien av de marginale 
tapene ved endret innmating eller uttak av kraft.". Dette samsvarer videre med prinsippet om en 
effektiv prissetting, hvilket innebærer at prisen på et gode skal settes lik marginalkostnaden ved å 
frembringe et gode. For kunder uten effektavregning i distribusjonsnettet inngår dette prinsippet som 
en del avenergileddet, jf § 14-2 i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Generelt har 
nettselskapene har valgt et vesentlig høyere energiledd, enn minimumskravet som fremgår av 

. . 

bestemmelsen, noe som gir et incentiv til redusert forbruk. Etter NVEs vurdering vil det være den 
enkelte konsesjonær, i dette tilfellet VN, som er best egnet til å fordele kostnadene mellom fastledd og 
energiledd, ettersom nettselskapet har en førstehåndskunnskap om lokale forhold som kundestruktur 
og forbruksmønster i området. VN har i dette tilfellet utformet fastleddet og energiledd innenfor de 
minimumskrav som fremkommer gjennom gjeldende regelverk og NVE har således ikke hjemmel til å 
pålegge nettselskapet å endre fastleddet. 

Intensjonen med tariffene er således ikke å stimulere til økt eller redusert forbruk, men å stimulere til 
en effektiv utnytting og utvikling av nettet. I tillegg er hensikten at tariffene skal dekke 
neuse\skapenes kostnader innenfor tildelt inntektsramme og kostnader i overliggende nett (høyere 
spenningsnivå), jf. § 13-1 bokstav g) i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Prissignaler knyttet 
til det løpende uttak av kraft gjenspeiles gjennom kraftprisen. Tariffen vil i tillegg gi prissignal, 
ettersom deler av denne hentes inn gjennom et energiledd (øre/kWh). 

Et av prinsippene ved utforming av tariffer fremgår av forskrift om kontroll av nettvirksomheten § 13-
l bokstave, der det heter at nettselskapet plikter å tilby alle som etterspør nettjenester ikke
diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår. Dette er i tråd med føringen i 
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energilovsforskriften, § 4-4 bokstav d, første ledd der det heter at: Konsesjonærene skal sørge for 
markedsadgangfor alle som etterspør nettjenester til ikke-diskriminerende og objektive pUllkttariffer 
og vilkår. Dette innebærer at nettselskapene plikter å tilby lik nettleie innenfor den samme 
kundegruppen (for eksempel husholdningskunder). Ved sammenslåing av nettselskap skal nettleien 
som en hovedregel utjevnes til også å bli lik for de enkelte kundegruppene innenfor det geografiske 
området til det nye fusjonerte nettselskapet Ved fusjoner av nettselskap gir forskrift om kontroll av 
nettvirksomheten § 17-6 føringer. Her heter det at nettselskap ved oppkjøp og sanunenslåing av nett i 
tilgrensende områder skal innføre like tariffer, hvilket vil ivareta prinsippet om ikke-diskriminerende 
tariffer. 

I tidligere saker har NVE lagt til grunn at de marginale tapskostnadene ved kraftoverføring i 
distribusjonsnettet er på ca. 5 øre/kWh. VN sitt forbruks veide gjennomsnitt over året 2003 er på 18,2 
øre/kWh. Energileddets størrelse er således betydelig over det minstekrav som fremkommer av § 14-2 
i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. VN sitt fastledd frem til sammenslåingen var på 403 kr/år 
og var etter NVEs vurdering innenfor de rammer gjeldende regelverk setter, der det heter at fastleddet 
som et minimum skal dekke de kundespesifikke kostnadene. En økning av fastleddet til 1000 kr/år vil 
dermed i større grad inkludere bruksuavhengige kostnader i fastleddet og dermed være innenfor 
forskriftens minstekra v. 

NVE har ikke grunn til å anta at tariffene bevisst har blitt satt høyere enn at inntekten holder seg 
innenfor inntektsrammen. Hvis dette i ettertid skulle vise seg å være tilfelle vil Viken bli pålagt å ta 
hensyn til denne merinntekten ved fastsettelse av tariffene i fremtiden, slik at merinntekten blir 
tilbakeført til kundene. 

Vedtak 

Med bakgrunn i den informasjon som NVE har mottatt i denne saken, finner vi ikke at den tariffen 
som Viken Nett har innført i forbindelse med sammenslåingen er i et motsetningsforhold til 
energilovens intensjoner eller i strid med gjeldende regelverk. NVE vil ikke imøtekomme klagers krav 
om å instruere Viken Nett AS til å redusere fastleddet. 

Med hilsen 

ol. « -tD.W'> cÅAA 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør ore~ 

seksjonssjef 

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

er kommet 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 

Viken Nett AS 
Postboks 2468 Solli 
02020SL 

27. 03. 2003 
Vår dato: 

Vår ref.: NVE 200300486-2 emk/nsp 
Arkiv: 912-653.3 
Deres dato: 31.01.2003 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Nils Spjeldnæs 
22959274 

Klage på Viken Netts økning av fastledd - vedtak 

RØD KOPi 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

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

Org.nr.: 
NO 970 205039 MVA 
Bankkonto: 
76940508971 

Vi viser til brev datert 31. januar 2003 hvor Thore Beck klager på Viken Nett AS sine nye 
tariffer etter sammenslåing av flere tidligere nettområder. Beck hevder at tariffene etter· 
omleggingen strider mot myndighetenes intensjoner uttrykt bl.a. i energiloven og at NVE således 
må instruere Viken Nett AS om å redusere fastleddet. NVE har vurdert klagen i henhold til 
energiloven og tilhørende forskrifter, men finner ikke at Viken Nett AS sine tariffer er i .strid 
med gjeldende regelverk og intensjoner. 

Viken Nett AS (VN) har i brev (NVE2oo300098-2) datert 6. februar 2003 redegjort for økning i 
fastleddet. 

Bakgrunn 

Viken Nett har med virkning fra og med 2003 utlignet nett-tariffene for 0stnett AS (Romerike-delen), 
Gjermå Energi AS, Nittedal Energiverk og VN. Disse nettselskapene hadde i 2002 ulike tariffer både 
mht. nivå og fordeling/forholdet mellom fastleddet og energileddet i tariffen. Endringene medførte i 
korte trekk en økning i fastleddet og reduksjon i energileddet for kunder av VN før omleggingen. For 
nettkunder i de andre sammenslåtte områdene fikk tariff endringene en motsatt effekt, slik at fastleddet 
sank og energileddet økte. For klager innebar endringene et økt fastledd fra 403 kr/år til 1000 kr/år, 
mens energileddet falt fra 22,13 øre/kWh i andre kvartal 2002 til 18,2 øre/kWh i 2003. 

Endringen medfører etter NVEs beregninger til at kunder tilknyttet VN frem til 6. januar 2003 med et 
forbruk på 10000 kWh/år får en økt tariff (nettleie) på 204 kroner eller om lag 8 prosent fra 2. halvår 
2002 til 2003. Kunder med et årsforbruk rundt 20000 kWh lar redusert tariffen med 189 kroner (rundt 
4 prosent). For kunder med et forbruk på 15000 kWh vil den endrede tariffstrukturen ikke innebære 

noen endrede kostnader. For kunder tilhørende nettselskapene 0stnett AS (Romerike), Gjermå Energi 
AS og Nittedal Energi AS vil effekten av omleggingen bli omvendt, slik at kunder med et høyt forbruk 

vil få en økt tariff og kunder med et lavt forbruk vil få en redusert tariff. 
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NVE. 

NVEs vurdering 

Side 2 

Av § 4-4 i forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, 
fordeling og bruk av energi m.m. (enel;gilovforskriften) følger det at brukerne av overføringsnettet skal 
dekke de kostnader som utbygging og drift av nettet medfører, samt at nettselskapene skal ha en 
rimelig avkastning på sine investeringer. Kostnadsdekningen gjøres gjennom tariffer. NVE fastsetter 
hvert år en inntektsramme for hvert enkelt nettselskap slik at nettselskapene ikke skal kunne utnytte 
seg av sin monopolstilling og sette urimelig høye tariffer. Reguleringen av nettselskap gjennom 
inntektsrammer medfører en øvre grense for hva nettselskapene kan hente inn gjennom tariffene. Dette 
innebærer at nettselskap ikke har mulighet til å velte økte kostnader over på nettkundene. 

Klager peker på at en god måte å harmonisere tariffene på ville vært å gi alle nettkunder et fastfedd 
tilsvarende det fastledd som var gjeldende for Viken Nett sine nettkunder frem til sammenslåingen, 
ettersom dette ville fremme/ivareta incentiv knyttet til redusert forbruk. For kunder i 
distribusjonsnettet skal nettselskapene iht. forskrift av 11. mars 1999 om økonomisk og teknisk 
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (forskrift om kontroll av 
nettvirksomheten) § 14-2 avregne kunder i distribusjonsnettet uten effektavregning etter et fastledd og 
et energiledd. Fastleddet skal dekke kundespesifikke kostnader og en andel av de øvrige faste 
kostnadene i nettet, mens energileddet skal dekke marginale tapskostnader og kan i tillegg dekke en 
andel av de øvrige kostnadene som ikk~ innkreves gjennom fastleddet. Dette innebærer at 
nettselskapene står relativt fritt til å fordele kostnader utover marginale tapskostnader knyttet til 
overføring av kraft og kundespesifikke kostnader mellom fastleddet og energileddet. Størstedelen av 
nettselskapets kostnader i nettet er faste kapitalavhengigekostnader som· ikke varierer med kundenes 
energiuttak. Gjennom en bruk av fastleddet vil en kunne tahensyn til dette faktum og fordele 
kostnadene i nettvirksomheten i best mulig samsvar med kundegruppens kostnadsansvar. Om 
utformingen av tariffene heter det i energilovsforskriftens § 4-4 blant annet at tariffen skal utformes 
slik at de i størst mulig grad gir signaler om en effektiv utnyttelse av nettet. Denne bestemmelsen 
uttrykker et overordnet prinsipp ved utformingen av tariffene. Betydningen av prinsippet uttrykkes 
blant annet i Innst. S. nr. 122 (1999-2000) til energimeldingen der flertallet uttaler at "Belastningen på 
nettet gjenspeiles i hovJ!dsak gjennom et energiledd som søker å reflektere verdien av de marginale 
tapene ved endret innmating eller Uttak av kraft.". Dette samsvarer videre med prinsippet om en 
effektiv prissetting, hvilket innebærer at prisen på et gode skal settes lik marginalkostnaden vedå 
frembringe et gode. For kunder uten effektavregning i distribusjonsnettet inngår dette prinsippet som 
en del av energileddet,jf § 14-2 i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Generelt har 
nettselskapene har valgt et vesentlig høyere energiledd, enn minimumskravet som fremgår av 
bestemmelsen, noe som gir et incentiv til redusert forbruk. Etter NVEs vurdering vil det være den 
enkelte konsesjonær, i dette tilfellet VN, som er best egnet til å fordele kostnadene mellom fastledd og 
energi ledd, ettersom nettselskapet har en førstehåndskunnskap om lokale forhold som kundestruklur 
og forbruksmønster i området. VN har i dette tilfellet utformet fastleddet og energiledd innenfor de 
minimumskrav som fremkommer gjennom gjeldende regelverk og NVE har således ikke hjemmel til å 
pålegge nettselskapet å endre fastleddet. 

Intensjonen med tariffene er således ikke å stimulere til økt eller redusert forbruk, men å stimulere til 
en effektiv utnytting og utvikling av nettet. I tillegg er hensikten at tariffene skal dekke 
nettselskapenes kostnader innenfor tildelt inntektsramme og kostnader i overliggende nett (høyere 
spenningsnivå); jf. § 13-1 bokstav g) i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Prissignaler knyttet 
til det løpende uttak av kraft gjenspeiles gjennom kraftprisen. Tariffen vil i tillegg gi prissignal, 
ettersom deler av denne hentes inn gjennom et energilefid (øre/kWh). 

Et av prinsippene ved utforming av tariffer fremgår av forskrift om kontroll av nettvirksomheten § 13-
t bokstav c, der det heter at nettselskapet plikter å tilby alle som etterspør nettjenester ikke
diskriminerende og objektive punkttarifJer og vilkår. Dette er i tråd med føringen i 
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energilovsforskriften, § 4-4 bokstav d, første ledd der det heter at: Konsesjonærene skal sørge for 
markedsadgangfor alle som etterspør nettjenester til ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer 
og vilkår. Dette innebærer at nettselskapene plikter å tilby lik nettleie innenfor den samme 
kundegruppen (for eksempel husholdningskunder). Ved sammenslåing av nettselskap skal nettleien 
som en hovedregel utjevnes til også å bli lik for de enkelte kundegruppene innenfor det geografiske 
området til det nye fusjonerte nettselskapet. Ved fusjoner av nettselskap gir forskrift om kontroll av 
nettvirksomheten § 17-6 føringer. Her heter det at nettselskap ved oppkjøp og sammenslåing av nelt i 
tilgrensende områder skal innføre like tariffer, hvilket vil ivareta prinsippet om ikke-diskriminerende 
tariffer. 

I tidligere saker har NVE lagt til grunn at de marginale tapskostnadene ved kraftoverføring i 
distribusjonsnettet er på ca. 5 øre/kWh. VN sitt forbruksveide gjennomsnitt over året 2003 er på 18,2 
øre/kWh. Energileddets størrelse er således betydelig over det minstekrav som fremkommer av § 14-2 
i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. VN sitt fastledd frem til sammenslåingen var på 403 kr/år . 
og var etter NVEs vurdering innenfor de rammer gjeldende regelverk setter, der det heter at fastleddet 
som et minimum skal dekke de kundespesifikke kostnadene. En økning av fastleddet til 1000 kr/år vil 
dermed i større grad inkludere bruksuavhengige kostnader i fastleddet og dermed være innenfor 
forskriftens minstekrav. . 

NVE har ikke grunn til å anta at tariffene bevisst har blitt satt høyere enn at inntekten holder seg 
innenfor inntektsrammen. Hvis dette i ettertid skulle vise seg å være tilfelle vil Viken bli pålagt å ta 
hensyn til denne merinntekten ved fastsettelse av tariffene i fremtiden, slik at merinntekten blir 
tilbakeført til kundene. 

Vedtak 

Med bakgrunn i den informasjon som NVE har mottatt i denne saken, finner vi ikke at den tariffen 
som Viken Nett har innført i forbindelse med sammenslåingen er i et motsetningsforhold til 
energilovens intensjoner eller i strid med gjeldende regelverk. NVE vil ikke imøtekomme klagerskrav 
om å instruere Viken Nett AS til å redusere fastleddet. 

Med hilsen 

ol . < in.hÅ vlAA 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør ore~ 

seksjonssjef 

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

er kommet 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 

Statnett SF 
Postboks 5192 Majorstua 

0302 OSLO 

Vår dato: O 3. 04. 2nOl . 
Vår ref.: NVE 200300842-5 emkllav 
Arkiv: 912-653.3/Statnett 
Deres dato: 20.æ.2003 
Deres ref.: 011336-27 

Saksbehandler: 
Lisbeth Anita Vingås 

22959157 

Tariffering av, R8-komponenter - enkeltvedtak 

RrXf"'\ 1/ 
··JU t\OPI 

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: 
7694 05 08971 

Tariffen skal reflekteres tiikDytningspunktet og skal bestå av et energiledd og andre residuale 
ledd. Energiledd skal reflektere marginale tap ved uttak i tilknytningspunktet. Ved ikke å 
praktisere et energiledd i R8-tariffen har Statnett brutt forskriftens bestemmelser. NVE 
pålegger derfor Statnett å innføre et energiledd ved tariffering fra R8~komponenter. 

Vi viser til vedtak gjort i brev av 8. mars 2003 i tilknytning til Statnett sin tariffering av R8-
komponenter. I den aktuelle saken (vår ref: 200200621) klager daværende SFO, daværende HEAS 
(Hedmark Energi), Nord-Trøndelag E-verk og Trondheim Energiverk Nett inn Statnett på bakgrunn av 

Statnett sin tariffering av R8-komponenter. I brev av 8. mars 2003 gjør NVE et vedtak hvor vi 
konkluderer med at Statnett sin bruk av bestillingsprinsippet knyttet til tariffens andre ledd i 

forbindelse med tariffering av R8-komponentene ikke er i strid med forskriftens bestemmelser. NVE 
konkluderer videre medat Statnett ved ikke å praktisere et energiledd i R8-tarifCen bryter forskriftens 
bestemmelser. På grunn av at NVE 26. februar 2002 hadde fått et brev fra Olje - og 

energidepartementet hvor de ber oss endre sentraInettets utstrekning og at dette ville inkludere mange 

av de omtalte R8-kompentene, valgte NVE å ikke pålegge Statnett å innføre et energiledd i R8-tariffen 
på det aktuelle tidspunkt. 

Etter at transformatorene som lå mellom sentral- og regionalnettet fra 1. januar 2003 er blitt en del av 

sentralnettet, har Statnett fremdeles noen komponenter som tarifferes etter den omtalte R8-tariffen. 

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 

11. mars 1999 nr. 302 § 13-2 sier: 

Tariffene for uttak og innmating av kraft skal utarbeides etter følgende grunnstruktur: 

aj Bruksavhengige tariffledd som varierer med kundens løpende uttak eller innmating av energi. 

b) Andre tariJJledd. 

Videre stilles det krav i § 13-3 om at: "Bruksavhengige ledd skal bestå av et energiledd og 
kapasitetsledd. Energileddet skal som hovedregel fastsettes på grunnlag av marginale tapskostnader i 
nettet ... f .. } ...... mens forskriftens § 14-1 første ledd, første setning, sier: "l sentral- og regionalnett 
skal energi/eddet fra l. januar 2003 være referert til de enkelte tilknytningspunkter. " 
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R8-anleggene består av transfonnatorer og brytere hvor lcundene per i dag blir belastet en pris 
krlkW/år basert på bestilt effekt for transfonnatorene, og en pris kr/felt for brytere. En tilknyttet lcunde 
som ikke selveier transfonnatoren er tilknyttet på nedspenningssiden av transfonnatoren og tarifferes 
etter denne R8-tariffen i tillegg til ordinær sentralnettstariff. Kunden avregnes og tarifferes energi ledd 
basert på marginale tap i punktet mot sentralnetteL Som nevnt i vårt vedtak i brev av 8. mars 2002 er 
dette etter NVEs vurdering ikke i tråd med forskriftens bestemmelser. En kunde som tar ut på 
undersiden av trafo skal betale en tariff som er referert til det punktet som kunden tar ut kraft fra. 
Kunden er ikke kunde i sentralnettet, men en kunde i Statnett sitt regionalnett. I henhold til gjeldende 

regelverk skal det utformes et bruksavhengig tariffledd ved tariffering av R8-anlegg som tar 
utgangspunkt i tapsprosenten mot sentralnettet pluss den tapsprosenten som følger av transformering 
ved uttak eller innmating på nedspenningssiden. NVE vil derfor pålegge Statnett å utforme et 
energiledd i R8-tariffen. 

Vedtak 

Forskriftens § 18-1 sier at: "Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg som er 
nødvendige for gjennomfØring av denne forskrift og vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges vassdrags
og energidirektorat i medhold av energiloven . .. 

NVE pålegger Statnett å utfonne et energi ledd ved tariffering av R8-komponenter. 

Med hilsen 

~ -d. -k>~~ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør ~~~ 

Kopi: Kvinnherad Energi, 5464 DIMMELSVIK 
EBL, 
Eidsiva Energi 

Tore Langset 
seksjonssjef 

Trondheim Energiverk Nett, Sluppenvegen 6, 7005 TRONDHEIM 

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, 7736 STEINKJER 

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

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

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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vassdrags- og 
energidirektorat t:lNOrgeS 

ROD KOPI 

NVE 

Statnett SF 
Postboks 5192 Majorstua 
0302 OSLO 

Vår dato: O,S 04. 2003 

Vår ref.: NVE 200203843-4 emklket 
Arkiv: 912-653.4IStatnett 
Deres dato: 12.11.2002 
Deres ref.: 251549 

Saksbehandler: 
Kari Ekelund Thørud 
22959052 

P~legg om overholdelse av forsk~ft om økonomisk og teknisk 
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer - enkeltvedtak 

Statnett SF (Statnett) pålegges med dette å endre rutiner slik at selskapet 
håndtering av mer- eDer mindreinntekt, og 13-5, informasjonsplikt, i forskrift av 11.' 
nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten 
(forskrift omkontroH av nettvirksomhet). Selskapet pålegges dermed å frafalle 
tariff endringen som ble gitt med tilbakevirkende kraft. NVE finner 
hensiktsmessig å pålegge Statnett å reberegne tariffen for 2002. 

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:nø 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev av 18-9.2002 fra ~ ••. ~ ..... ~ 
landsforening (EBL) hvor det klages på Statnett SF (Statnett) sin renteberegning aven tarifføkning 
med tilbakevirkende kraft. 

NVE behandler klagesaken med hjemmel i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av Il. mars 1999 nr 302 (forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet) § 13-5 sjette ledd, jf. § 18-1. 

Sakens 'bakgrunn 

Statnett sendte 10.6.2002 ut brev til sine kunder hvor det ble infonilert om at effekt- og 
minimumseffektleddet for uttak: ville øke fra og med 1.7.2002, med virkning fra 1.1.2002. Årsaken til 
økningen ble i brevet begrunnet med den milde vinteren som medførte vesentlig lavere topplasttime 
enn hva Statnett hadde lagt til grunn i fastsettelsen av tariffen. I samme brev varslet selskapet også at 
det ville bli gjennomført renteoppgjør for økningen i løpet av august samme år. 

EBL skriver i sin klage til NVE av 18.9.2002 at Sentralnettkundenes Fellesorganisasjon (SFO) på 
vegne av sine medlemmer har akseptert, som et unntak, at endringer i tariffen skjer med 
tilbakevirkende kraft, men at de har frarådet Statnett å innkreve ovennevnte renter. Videre skriver EBL 
at den prognostiserte mindreinntekten må sees på som en vanlig mindreinntekt i henhold til NVEs 
forskrifter. 

I brev av 22.10.2002 ba NVE Statnett redegjøre for de forhold som omtales i klagen fra EBL 
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I sitt svar til NVE skriver Statnett at de har hatt som prinsipp at i alle de tilfeller kunder har hatt penger 
utestående hos Statnett, så har dette blitt kompensert med renter. Dette prinsippet gjenspeiles i 
tilknytningskontrakten mellom Statnett og deres kunder. Statnett skriver at de i brev til 
sentralnettkundene av 28.8.2002 redegjorde for hvordan de ville renteberegne for den del av 
tariffØkningen som ble gitt tilbakevirkende kraft. 

Videre skriver Statnett at de antar at samme prinsipp må legges til grunn som for forskrift om kontroll 
av nettvirksomhet § 8-6 vedrørende håndtering av mer- og mindreinntekter. Statnett har valgt å 
benytte seg av NVE renten for 2001 både av praktiske årsaker samt at de mener det er en fordel for 
deres kunder. Avslutningsvis påpeker Statnett at adgangen til å beregne renter på endret tariff etter 
deres oppfatning er uavhengig av hvordan dette skal håndteres regnskapsmessig, da de forutsetter at 
dette håndteres ihht. gjeldende regler. 

NVEs vurdering 

Med hjemmel i forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk: av 
.energi m.m. (energilovforskriften) § 7-2 fører NVE tilsyn med at bestemmelser gitt i eller i medhold 
av energiloven overholdes. NVE kan videre gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av 
bestemmelser gitt i eller i medhold av energiloven, jf. også forSkrift om kontroll av nettvirksomhet § 
18-1. 

. Tariffendring 

I· henhold til energilovforskriften § 4-4 bokstav d annet ledd, fastsetter Statnett selv tariffene. En 
tariffendring må likevel skje i samsvar med reglene i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. 

I forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-5 første ledd heter det: 

"Nettselskapene plikter av eget tiltak å gi andre nettselskaper den informasjon som er 
nødvendig for at disse skal kunne beregne egne tariffer. Informasjonen skal gis innen nmelig 
tid før nye tariffer trer i kraft. " 

~- Denne bestemmelsen må forstås slik at den begrenser nettselskapenes muligheter til å endre tariffene 
med tilbakevirkende kraft. En slik forståelse kommer også til uttrykk i forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet § 8-6 tredje ledd, som bestemmer at neste· års tariffer skal fastsettes slik at den antatte 
saldo for mer- eller mindreinntekt reduseres. 

Videre heter det i § 13-5 fjerde ledd: 

"Nettselskapene i distribusjonsnettet skal på forhånd informere den enkelte nettkwule om 
endringene i tariffen." 

Dersom et nettselskap endrer tariffen med tilbakevirkende kraft kan, dette skape store 
likviditetsmessige konsekvenser for underliggende nett og deres kunder. Det vil videre ikke være 
praktisk gjennomfØrbart for alle nettselskap å foreta en . tilsvarende justering, og den forventede 
mindreinntekt vil dermed bli overført til andre nettselskap. 

A v hensyn til underliggende nettselskaper og tilknyttede kunder skal derfor tariff endringene skje med 
virkning fremover i tid. 
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Flere nettselskap endret sine tariffer sommeren 2002, på grunn av at sentralnettariffen ble endret. Det 
er allikevel uklart på hvilken måte de enkelte selskapene har håndtert tariffendringen. På bakgrunn av 
dette anser NVE det ikke som hensiktmessig å pålegge Statnett å endre tilbake sentralnettstariffen for 
2002. Dette vil kun medføre unødig ekstra arbeid for både sentralnettskundene og deres kunder. 

Mer-/mindreinntekt 

Mer-/mindreinntekt er regulert i forskriftens § 8-6 hvor det heter seg at nettselskapene skal håndtere 
merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Mer- eller mindreinntekt skal beregnes 
både for sentral-,regional- og distribusjonsnett. 

Videre heter det i § 8-6 tredje ledd: 

"Håndtering av mer- eller mindreinntekt oveifor kundene skal skje ved en justering av tariffer 
og priser ved salg av nettjenester. Ved beregning av neste års tariffer skal det tas hensyn til 
den antatte saldo for mer- eller mindreinntekt med sikte på å redusere denne saldoen. 
Merinntekt skal renteberegnes årlig mens mindreinntekt kan renteberegnes årlig. Beløpet som 
skal renteberegnes er gjennomsnittet av inngående og utgående saldo for mer- eller 
mindreinntekt. Langsiktig, risikofri rente, jf. § 7-6, skal benyttes som rentesats. For 
mindreinntekt kan en lavere rentesats benyttes." 

NVE fastsetter årlig nettselskapenes mer- eller mindreinntekt ved enkeltvedtak, jf. § 8-6 femte ledd. 
Utgangspunkt for vedtaket er note 5.2 i økonomisk og teknisk rapportering og har til hensikt å: 
verifisere regnskapsrapporteringen til selskapene, samt å gjøre eventuelle endringer og justeringer som 
nettselskapene må ta høyde for i neste års regnskap. 

På hvilket tidspunkt nettselskap velger å innhente en faktisk mindreinntekt, er et forhold forskriften 
ikke regulerer. Selskapene plikter likevel etter § 8-6 første ledd å håndtere mer-/mindreinntekten slik 
at den går mot null. Selskapene kan dermed endre tariffen i løpet av året forutsatt at 
informasjonsplikten i § 13-5 overholdes. NVE vil allikevel påpeke at nettselskap kun har adgang til å 
innkreve mindreinntekt samt eventuelle renter via tariffen etter gjeldende regelverk. 

Beløpet som Statnett har renteberegnet ved den nevnte tariffendringen, er etter NVE sitt skjønn ikke 
'=" en faktisk opparbeidet mindreinntekt, men kun en prognostisert mindreinntekt basert på selskapets 

forventninger om fremtiden. Statnett skriver selv i sitt brev av 10.06.02 at beløpet som de har 
renteberegnet har oppstått på bakgrunn av at deres egne prognoser av forbruk og tap ikke har truffet i 
forhold til faktisk forbruk. En prognostisert mindreinntekt er ikke regnskapsmessig å betrakte som en 
påløpt inntekt og vil dermed ikke være defmert som et beløp i den inngående balansen. Da det heter i § 
8-6 at konsesjonæren skal benytte seg av gjennomsnittet av inngående og utgående saldo for å komme 
fram til beløpet som skal renteberegnes, mener NVE at Statnett ikke er berettiget til å renteberegne 
den omstridte og prognostiserte mindreinntekten selskapet har opparbeidet seg i perioden 01.01.02 til 
01.07.02 på 200 millioner kroner. 
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Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 18-1 pålegges Statnett å endre sine rutiner i 
overensstemmelse med § 13-5, slik at tariffendringer i fremtiden kun gis med virkning fremover i tid. 
Videre pålegges Statnett å frafalle rentekravet for tarifføkningen som ble gitt med tilbakevirkende 
kraft. 

Med hilsen 

~. cl,~--.~ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør . 

Kopi: EBL, Postboks7184 Majorstua, 0307 OSLO 

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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lINorges 
vassdrags- og 

. energidirektorat 

NVE 

Troms Kraft Nett AS 

9291 TROMSØ 

Vår dato: 2 5. Ol,. 2003 

Vår ref.: NVE 200204705-5 emk/ave 
Arkiv: 912-653.4ffroms Kraft 
Deres dato: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
AmeVenjum 
22959258 

Vedtak om utkoblbar overføring og anleggsbidrag. 
Troms Kraft Nett AS 

RØD KOPI 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majomua 
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: 
7694.0508971 

Troms Kraft Nett krever at Polarmiljøsenteret skal betale anleggsbidrag ved overgang fra 
ordinær til utkoblbar overføring. Nettselskapet nekter også å gi Nord Norsk Kunstmuseum 
utkoblbar overføring til museets elkjele. Etter NVEs vurdering åpner ikke regelverket for å 
kreve anleggsbidrag i dette tilfelle. Det er videre NVEs oppfatning at regelverket eråforståslik 
at Troms Kraft Nett er pliktig å tilby Nord Norsk Kunstmuseum utkoblbar overføring til sin 
elkjele. 

*** 
Vi viser til Statsbygg sitt brev av 18. november 2002 vedrørende Troms Kraft Nett AS (fKN) sitt krav 

om at Polarmiljøsenteret skal betale et anleggsbidrag og fastsetting av tariffene til Nord Norsk 
Kunstmuseum. 

TKN har gjort rede for sitt syn på saken i brev av 14. januar 2003, samt at selskapet har gitt utfyllende 
opplysninger over telefon. 

Partenes anførsler 

Statsbygg ønsker utkoblbar overføring til varmepumpen ved Polarmiljøsenteret_ TKNaksepterer 

ønsket om utkoblbar overføring, men nettselskapet krever at Polarmiljøsenteret betaler et 
anleggsbidrag på kr 200 000,-. Statsbygg mener at TKN ikke1can innkreve et anleggsbidrag i dette 
tilfelle. 

TKN viser til at anlegget ble bygget i perioden 1995-99 og dimensjonert for en belastning på om lag 2 

MW. Dette ble gjort med bakgrunn i at Polarmiljøsenteret ønsket ordinære overføringer. TKN anfører 
at selskapet ville installert lavere transformeringslcapasitet hvis Polarmiljøsenteret hadde opplyst at de 
ønsket utkoblbare overføringer. Siden de opprinnelige forutsetningene for bygging og dimensjonering 
av nettanleggene til Polarmiljøsenteret er endret, mener TKN at Polarmiljøsenteret skal betale et 
anleggsbidrag ved overgang til utkoblbar overføring. 
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Om NNKM viser Statsbygg til at museet har vannbåren varme som "dekkes gjennom byggets oljekjele. 
I tillegg er det installert elementkjele på 120 kW'. Statsbygg mener at NNKM tilfredsstiller vilkårene 
for å kunne kreve utkoblbar overføring til denne kjelen. 

TKN anfører at NNKM ligger i et område der det er god overføringskapasitet, og at risikoen for 
frakobling derfor er liten. TKN viser også til at NNKMs kjele er "av relativt liten størrelse, slik at den 
vil ha liten betydning jor belastningen i området". Nettselskapet ønsker på dette grunnlag ikke å tilby 
utkoblbar overføring til denne NNKM. 

NVEs vurdering 

Polarmiljøsenteret 

TKN har ingen innvendinger mot at Polarmiljøsenteret gis utkoblbar overføring, men setter som 
betingelse at senteret betaler et anleggsbidrag. 

Nettselskapenes bruk av anleggsbidrag reguleres bLa. av § 17-5 i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om 
økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (forskrift om 
kontroll av nettvirksomhet). Det framgår av paragrafens første ledd at netteier kan kreve anleggsbidrag 
til dekning av nødvendige innvesteringer når nye kunder ønsker å knytte seg til nettet eller når 
eksisterende kunder ønsker større effektuttak enn nettet har kapasitet til å overføre. 

Det synes åpenbart at TKN ikke må gjøre nettmessige forsterkninger som følge av at 
Polarmiljøsenteret tilbys utkoblbar overføring. Kriteriene for å kunne kreve anleggsbidrag er således 
ikke oppfylt i dette tilfelle, jf. § 17-5. Vi vil imidlertid legge til at for uttak av utkoblbar overføringer 
kreves separate målere. I den grad en overgang til utkoblbar overføring krever omlegginger i 
overføringsanlegg, nye målere etc. så skal kostnader som følger av dette betales fullt ut av 
Polarmiljøsenteret. 

TKN anfører at om Polarmiljøsenteret hadde opplyst at de ønsket utkoblbar overføring på det 
tidspunktet anleggene ble dimensjonert, så hadde TKN valgt en lavere og dermed billigere 
dimensjonering av overføringsnettet til Polarmiljøsenteret. Nettselskapet viser her til at i stedet for en 
trafokapasitet på 2000 kV, så kunne de satt opp en trafo på 1000 kV. NVE mener at forskriften ikke 
åpner for å innkreve anleggsbidrag som følge av historiske "overinvesteringer", for eksempel som 
følge av at grunnlaget for de investeringer som ble gjort ikke lenger er tilstede. Etter NVEs oppfatning 
vil alle investeringer være beheftet med en viss risiko, og ikke minst vil dette være tilfelle med de 
investeringer som gjøres i anlegg som har en langt forventet levetid. Av energilovforskriften følger det 
at nettselskapet over tid har krav på en rimelig avkastning gitt effektiv drift. Inntektsrammene 
fastsettes i utgangspunktet på samme måte uavhengig om de ulike komponentene i netteierens 
nettanlegg utnyttes fullt ut eller ikke. Vi kan samtidig tilføye at trafoer er flyttbare og at nettselskapene 
således har mulighet til å omplassere disse avhengig av lokale endringer i transformeringsbehovet. 

Nord Norsk Kunstmuseum (NNKM) 

Det heter i forskriftens § 15-1 at nettselskapene skal tilby utkoblbar overføring til redusert tariff når 
kunden har elkjele med brenselsfyrt reserve, jf. bokstav b). Det framgår av forskriften at nettselskapet 
er pliktig til å tilby kunder med elkjele ukoblbar overføring uavhengig av kapasiteten i det nettet som 
forsyner kunden og uavhengig av risikoen for utkobling av kapasitetsmessige årsaker. Det følger av 
dette at TKN ikke kan nekte NNKM utkoblbar overføring med henvisning til at overføringskapasiteten 
i nettet som forsyner NNKM er god. TKN anfører også at NNKMs elkjele har relativt liten kapasitet. 
Vi vil påpeke at forskriften ikke har satt noen minstegrense for når kunder med elkjeler skal tilbys 
utkoblbar overføring. 
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Vedtak 

Med hjemmel i § 18-1 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet gjør NVE følgende vedtak: 

NVE pålegg~r Troms Kraft Nett å tilby utkoblbar overføring til Nord Norsk Kunstmuseum. 

Troms Kraft Nett kan ildce kreve at Polanniljøsenteret betaler et anleggsbidrag på det 
grunnlaget Troms Kraft Nett har lagt til grunn. 

Med hilsen 

~ 

dr io.~ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør ~ 

Tore Langset 
seksjonssjef 

Denne avgjørelsen kan påldages 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 OIje- og 
enecgidepartetnentet og sendes gjennom NVE.. 
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vassdrags- og fINorges 

NY. ~W;:Dt K. 
JO apt 

Samarbeidende kunstnere 
vI Ragnhild Enge 
Langesgate 2 
2609 LILLEHAMMER 

Vår dato: O 5. OS. 2003 
Vår ref.: NVE 200300831-5 emklhnz 
Arkiv: 912-653.4 Æidsiva Energi AS 
Deres dato: 17.02.2003 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Hilde Nyvoll Zanota 
22959880 

Klage på overføringstariff til Eidsiva Energi 

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:n9-

Org.n":::.: 
NO 970 205039 MVA 

::t1:!,::~, 

Vi viser til brev fra Samarbeidende kunstnere v/Ragnhild Enge datert 17. februar 2003, med 

klage på Eidsiva Energis økning i overføringstariff (nettleie). NVE har vurden saken i samSvar 

med bestemmelsene i energiloven og tilhørende forskrifter. På bakgrunn av den infomiasjon . 

NVE sitter med i denne saken, finner vi ikke at tariffen Eidsiva Energi praktisereroverforsine 

kunder er i strid med gjeldende regelverk. 

Samarbeidende kunstnere klager på at Eidsiva har økt fastleddet av overføringstariffenfra 1.922 kr/åri 
2001 til 4.000,24 kr/år i 2002. NVE har bedt Eidsiva om å kommentere klagen, ogi brev av 30. mars 
2003 kommer selskapet med sine merknader i saken. 

Eidsiva opplyser at endringene i nettleie fra 2001 til 2002 skyldes tre faktorer; innhenting av tidligere 
års mindreinntekt, økning i inntektsrammen fra NVE, og harmonisering av tariffstrukturen som følge 
av fusjon med HEAS Nett l. januar 2001 (se vedlagte brev). 

Nettselskapene blir regulert av NVE ved at det hvert år fastsettes en inntektsramme som sier hvor store 
inntekter selskapene kan hente inn gjennom nettvirksomheten. Denne inntektsrammen blir satt for å 

dekke selskapets kostnader med å eie og drive nett, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital. 
Henter nettselskapet inn mer inntekt gjennom overføringstariffen enn hva som er tillatt i forhold til 
inntektsrammen, er de forpliktet til å betale dette tilbake til sine kunder gjennom lavere tariffer de 

påfølgende år. Henter de inn mindre inntekt gjennom tariffen enn hva som tillates av inntektsrammen, 
har de mulighet til å hente inn dette gjennom høyere tariffer de påfølgende år. Dette blir kontrollert av 
NVE hvert år. 

"Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 
Il. 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. NVE gjør 
imidlertid ingen detaljstyring ved utformingen av overføringstariffen, og har ikke hjemmel til å 
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pålegge nettselskaper å endre sine tariffer for at en eventuell økning ikke skal bli for stor, så lenge de 
er innenfor de bestemmelser som gjelder. Men tariffen kan aldri settes høyere enn at den er innenfor 
den inntektsrammen som NVE har satt for selskapet. 

Om prinsipper for utforming av overføringstariffer, sier forskriften i § 13-1 at tariffene skal være 
"ikke-diskriminerende og objektive". Tariffene kan også "differensieres etter objektive og 
kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold". 

Sikringsdifferensierte tariffer, slik det praktiseres av Eidsiva, tilfredsstiller kravet om at differensiering 
av tariffer skal ha bakgrunn i objektive og kontrollerbare kriterier. 

Forskriftens § 14-2 krever at tariffen for kunder i distribusjonsnettet skal bestå av et fastledd og et 
energiledd. Fastleddet skal minimum dekke kundespesiftkke kostnader, dvs. kostnader til måling, 
avregning, fakturering og lignende. Energileddet er et forbruksavhengig ledd (øre/kWh) og skal 
minimum dekke marginale tapskostnader ved overføring i nettet. I et typisk distribusjonsnett utgjør 
dette ca. 5 øre/lcWh ved normale kraftpriser. Energileddet kan i tillegg dekke en andel av de faste 
kostnader som ikke dekkes inn gjennom fastleddet. 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 overføringstariffforen tariff gruppe, kan to selskap ha ulike-energiledd og fastledd 
for husholdningskunder avhengig av hvilke valg de har gjort med hensyn til denne fordelingen. 

Eidsiva oppgir innhenting av tidligere års mindreinntekt som en av grunnene til tarifføkningen. 
Forskrift nr. 302 sier at nettselskaper har anledning til dette. I § 8-6 heter det: 

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

Videre heter det at: 

"Håndtering av mer- eller mindreinntekt oveifor kundene skaL skje ved en justering av tariffer og 
priser ved salg av nettjenester. Ved beregning av neste års tariffer skal det tas hensyn til den antatte 
saldo for mer- eller mindreinntekt med sikte på å redusere denne saldoen. " 

Vi vil presisere at nettselskapene ikke har noen plikt til å innhente mindreinntekt via tariffene, men at 
mindreinntekten også kan avskrives. NVE fastsetter årlig nettselskapets mer- eller mindreinntekt ved 
enkeltvedtak. 

Eidsiva viser også til fusjonen med HEAS Nett som bakgrunn for tarifføkningen. Ved 
sammenslåinger/fusjoner sier "forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 
nettvirksomheten og tariffer av Il. mars 1999 nr. 302" § 17-6 følgende: 

"Ved oppkjøp og sammenslåing av nett i tilgrensende nettområder skal det innføres like 
oveifØringstariffer. Dersom tariffene i forkant var vesentlig forskjellige, kan ulike tariffer 
opprettholdes i en overgangsperiode på inntil tre år. " 

Hovedgrunnen til dette er at når et selskap ikke lenger har separate regnskap vil det over tid være 
vanskelig å argumentere for ulike kostnader som opphav til forskjeller i tariffen. Dermed faller 
grunnlaget for å operere med ulike tariffer bort. Å operere med ulike tariffer innen for ett og samme 
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selskap vil således være i strid med forskriftens bestemmelse som sier at nettselskapets tariffer skal 
være ikke-diskriminerende og objektive. Noe upresist betyr dette at tariffen skal være lik for like 
kunder innenfor ett og samme nettområde. En slik utjevning av tariffen vil alltid gi omfordelinger hvor 
tariffen for noen kunder blir høyere mens den for andre blir lavere. Det er imidlertid grunn til å tro at 
gjennomsnittstariffen over tid vil gå ned. da det forventes av selskaper som slås sammen vil kunne 
oppnå effektivitetsgevinster. 

Konklusjon 

NVE fatter vedtak med hjemmel i forskriftens § 18-1. På bakgrunn av forskriftens bestemmelser ser 
ikke NVE at Eidsivas tarifføkning er i strid med gjeldende regelverk. og finner derfor ikke grunnlag 
for å pålegge selskapet å endre tariffene. Ifølge de opplysninger NVE sitter med. er både energi- og 
fastleddet høyere enn de minimumskrav forskriften stiller i § 14-2. Videre tilfredsstiller Eidsivas 
sikringsdifferensierte tariffer kravet om at differensiering av tariffer skal ha bakgrunn i objektive og 
kontrollerbare kriterier. jfr. § 13-1. NVEs ko~usjol) baseres på at Samarbeidende kunstnere har en 
sikringsstØrrelse mellom 63 og 125A. 

I tillegg har NVE ikke funnet grunnlag for å hevde at tariffene bevisst har vært satt høyere enn det 
selskapets inntektsramme tillater. Om det likevel viser seg at inntekten for 2003 blir høyere enn tillatt, 
vil NVE i 2004 fatte vedtak som innebærer at merinntekten blir tilbakeført kundene gjennom 
utformingen av tariffene i det etterfølgende år. 

Med hilsen 

~ -d..40Mø<øÆ.. 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Vedlegg: Brev fra Eidsiva Energi 
Kopi: Eidsiva Energi. Postboks 224, 2601 Lillehammer 

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 
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I brev av 11. januar 2000 klager Eidsiva Energi (daværende HEAS) inn Statnett på bakgrunn av 
transitt i tilknytning til Eidsiva sin 132 kV forbindelse Vang - Heradsbygd - Åsnes
Kongsvinger. NVE har vurdert saken i henhold til Energiloven og tilhørende forskrifter. 
NVE pålegger Statnett å justere ned sentralnettstariffen som Eidsiva betaler i Vang og 
Kongsvinger for å ta hensyn til eventuell merkostnad som følge av Statnett sintra:nsittgjennom 
Eidsiva sitt regional nett. 

Denne saken gjelder spørsmål hvorvidt Eidsiva har rett til en korrigert sentralnettstariff i Vang og 
Kongsvinger som tar hensyn til de merkostnader som følger av Statnett sin transitt gjenno~_ Eidsiva 
sitt regionalnett. 

Saksopplysninger 

Eidsiva er kunde i sentralnettspunktene Vang og Kongsvinger. Kraften i forbindelsen mellom 
punktene Vang og Kongsvinger flyter periodevis i en retning slik at forbindelsen danner transitt 
mellom de to sentralnettspunktene, dvs. sentralnettet overfører kraft i Eidsivas regionalnett. Dette 
medfører at Eidsiva i noen tilfeller blir påført en høyere tariffkostnad ved uttak og innmating til 
sentralnettet enn hva som ville vært tilfelle uten denne transitten. 

Klagen som ble sendt NVE av Eidsiva i brev av Il. januar 2000 inneholdt to klagepunkt. Det ene gikk 
på Statnett sin tari{fering av R8-komponenter og det andre gjaldt transitt på forbindelsen Vang
Heradsbygd-Asnes-Kongsvinger. På grunn av at disse to klagepunktene gjaldt så forskjellige forhold 
valgte NVE å splitte klagen inn i to separate saker. Vedtak om tariffering av R8-kompentene ble gitt i 
brev av 8. mars 2002. På grunn aven intern svikt i NVEs rutiner ble saken som omhandlet transitt 
forglemt, og dette er bakgrunnen for at det har taU så lang tid før man kommer med en avgjørelse på 
dette punktet. 

På grunn av den lange perioden som hadde gått før klagesaken ble tatt opp igjen ba NVE Eidsiva i 
brev av 12. november 2002 om å gjøre rede for om det var oppstått noen nye momenter i saken. 
Eidsiva svarer i brev av 12. desember 2002 at klagen fremdeles står ved lag og nevner at det finnes et 
annet eksempel i deres nett hvor det også er spørsmål om transitt og evt. kompensasjon for dette. NVE 
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vil i denne saken behandle Idagepunkt fra brev av Il. januar 2000 som gjelder forbindelsen Vang
Heradsbygd - Åsnes - Kongsvinger. Eidsiva mener at de bør tariffere Statnett for å få dekket inn 
merkostnad som følge av Statnett sin transitt. Eidsiva skriver i sitt brev av 12. desember 2002: "Vi, 
mener derfor at våre ordinære tariffer også må gjelde i regionalnettet på linje med øvrige 
regionalnettkunder og at det er åpenbart urimelige at en netteier ikke engang skal få dekning for 
reelle tilleggskostnader i form av nettap og redusert driftssikkerhet fra brukere av nettet . .. Eidsiva 
mener altså med dette at sentralnettet bør betale en regionalnettstariff til Eidsiva på linje med de andre 
regionalnettskundene til Eidsiva. 

I brev av Il. januar 2000 skriver daværende HEAS: "Fra l. 1.1998 avviste Statnett godtgjøring og 
påberopte seg avgiftsfri benyttelse av HEAS' regionalnettsforbindelse. HEAS aksepterte ikJce 
avgiftsfritak, og partene har i 1998 og 1999 jørt drøjtingerjor å finne en løsning. Det har ikke lykkes 
åfinne en permanent løsning, men partene har blitt enig om et økonomisk oppgjør for 1998 og 1999. 
Fra og med 2000 foreligger ingen løsning . .. 

I brev av 10. februar 2003 ber NVE om Statnett sin kommentar til den innsendte klagen fra Eidsiva. 
NVE mottar svar fra Statnett i brev av 10. februar 2003. Der skriver blant annet Statnett at de ikke er 
enig i forslag fra Eidsiva om at Statnett i disse sentralnettspunktene skal regnes som kunde i Eidsiva 
sitt regionalnett på linje med andre kunder og betale samme tariff. Statnett skriver imidlertid at de er 
villig til å gi Eidsiva en kompensasjon for de økte sentralnettskostnader som transitten påfører Eidsiva 
sitt regionalnett. 

I brev av 21. februar 2003 mottar NVE et brev fra EBL som på vegne av Eidsiva ber om et møte med 
NVE for å diskutere denne saken. Dette møtet ble avholdt hos NVE 25. mars 2003. Eidsiva sier i dette 
møtet at de ikke er interessert i flere forhandlingsrunder med Statnett, men vil at NVE skal gjøre et 
vedtak i saken. 

3. april 2003 hadde NVE et tilsvarende møte med Statnett. På dette møtet opplyser Statnett at det ble 
avholdt et møte mellom daværende HEAS og Statnett 26. oktober 1998 hvor kompenasjon for den 
aktuelle transitten ble diskutert. NVE mottok en kopi av et møtereferat fra dette møtet. Dette referatet 
viser at det på dette møtet ble lagt fram et forslag til løsning fra begge parter. Statnett sitt forslag ifølge 
møtereferatet gikk ut på: "Sentralnettet refunderer HEAS' merkostnader til sentralnettet somfølge av 
sentrenettets bruk av 132 kV -forbindelsen Vang - Heradsbygd - Åsnes - Kongsvinger, og tilhørende 

',;.;:;.;) økning i netta pene i HEAS' nett. " Eidsiva sitt forslag: " .. . sentralnettet betaler ordinær nettariff på lik 
linje med andre nettbrukere på dette nettnivået." Dette referatet og de møtene NVE har hatt med 
partene i denne saken, viser at det ikke er noen uenighet mellom partene om hvorvidtEidsiva skal 
kompenseres for transitten i de tilfeller der dette medfører økte kostnader for Eidsiva. Således mener 
NVE at denne saken ikke burde vært brakt inn til NVE, men at partene selv burde kommet til en 
løsning seg i mellom. Når saken likevel er havnet på vårt bord og Eidsiva har uttalt at de ikke er 
interessert i flere forhandlingsrunder med Statnett, vil vi treffe en avgjørelse i denne saken. 

NVEs vurdering 

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 
Il. mars 1999 nr. 302 § 18-1 sier: "Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg som er 
nødvendige for gjennomføring av denne forskrift og vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges vassdrags
og energidirektorat i medhold avenergiloven." NVE vil i dette vedtaket ta stilling til om Statnett skal 
korrigere sentralnettstariffen som Eidsiva blir belastet i Vang og Kongsvinger som følge av den 
aktuelle transitten. 
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Innledningsvis vil NVE påpeke at et forvaltningsorgan ikke har noen plikt etter forvaltningsloven § 25 
til å imøtegå alt det en part har anført, jf. Frihagens "Forvaltningsrett" bind Il, femte reviderte utgave s. 
215. NVE vil ta for seg partenes anførsler ut fra sakens viktighet og det som ellers er nødvendig for å 
begrunne resultatet." 

Eidsiva eier 132 kV forbindelsen Vang - Heradsbygd - Åsnes - Kongsvinger. Eidsiva er kunde i 
sentralnettspunktene Vang og Kongsvinger. Statnett fakturerer HEAS fQr alt uttak og all innmating i. 
Sentralnettet i Vang og Kongsvinger, uansett om dette er til eget forbruk/egen produksjon eller transitt. 
Statnett opplyser om at dette skjer etter gjeldende ordning for tilknytning til og bruk av sentralnettet. 

Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av 
nettjenester nr. 301 § 3-3 sier: "Nettselskapet har ansvar for at energiforbruklenergiflyt i målepunkt 
blir målt og avlest. " Nettselskapet har altså ansvar for at kundens energiforbruk blir målt og at denne 
avregning legges til grunn ved fakturering av kunden. Kraften i forbindelsen mellom punktene Vang 
og Kongsvinger flyter periodevis i en retning slik at forbindelsen danner transitt mellom de to 
sentralnettspunktene, dvs. sentralnettet overføl:er kraft i Eidsivas regionalnett. Eidsiva betaler en tariff 
i Vang og Kongsvinger som er basert på målt utveksling i de aktuelle punktene, og som i tilfellene 
med transitt vil være høyere enn ·hvaEidsiva reelt har som uttak/innmating til sentralnettet. Dette 
medfører at Eidsiva i noen tilfeller. blir påført en høyere tariffkostnad ved uttak og innmating til 
sentralnettet i Vang og Kongsvinger enn hva som ville vært tilfelle uten denne transitten. En kan 
således hevde at Eidsiva blir "målt feil" i de tilfeller hvor det er transitt på den aktuelle forbindelsen. 
Dette vil særlig opptre ved stor eksport/import, og er en forutsetning for full kapasitetsutnyttelse over 
mellomriks forbindelsen at forbindelsen Vang - Heradsbygd - Åsnes - Kongsvinger er intakt og kan 
brukes til transitt. Partene i saken synes å ikke være uenig om at den aktuelle transitten er viktig for 
utenlandsforbindelsen, og at det ikke ville være noen fornuftig løsning at Eidsiva for eksempel koblet 
om sitt nett slik at transitt ikke ble mulig. Skulle Eidsiva ha valgt en slik løsning kan Statnett ha 
mulighet gjennom forskrift om systemansvar i kraftsystemet nr. 448 til å fastsette koblingsbilde i 
denne delen av nettet slik at transitten ble mulig likevel. Gjennom forskrift for systemansvar gis 
systemansvarlig rett til å fastsette koblingsbilde i regional- og sentralnett hvis dette er nødvendig ut 
fra hensynet til et effektivt kraftmarket og en tilfredsstillende leveringskvalitet. 

Punkttariff systemet bygger på et prinsipp om at overliggende nett tarifferer underliggende nett. Det 
nettet som har høyest spenningsnivå anses normalt for å være overliggende nett. I denne saken er 
sentralnettet å regne for overliggende nett i forhold til 132 kV forbindelsen Vang - Heradsbygd -
Åsnes - Kongsvinger. Det er derfor Statnett som sentralnettsoperatør som skal tariffere Eidsiva for 
utveksling i punktene Vang og Kongsvinger. I brev av 11. januar 2000 skriver daværende HEAS at 
forskriftens krav til ikke-diskriminering medfører at HEAS må beregne samme tarifffor sentralnettets 
bruk av HEAS' nett som for andre nettbrukere på samme nettnivå. Dette synet gjentar Eidsiva i brev 
av 12. desember 2002 og i møte med NVE 25. mars 2003. Det er NVEs vurdering at å anse Statnett og 
sentralnettet i dette tilfellet som kunde i Eidsiva sitt regionalnett på linje med andre 
regionalnettskunder bryter med prinsippet om at overliggende nett skal tariffere underliggende nett, og 
at dette vil være i strid med forskriftens bestemmelser. 

Transitt er et begrep som benyttes i forbindelse med overføring av kraft gjennom et område når kraften 
verken er produsert innenfor området eller forbrukes der. Transitt kjennetegnes ved at en netteier tar ut 
like mye kraft fra en linje eid av et annet selskap som han selv mater inn i et annet punkt på den 
samme linjen. Normalt vil ikke kraftflyten være som dette. Forskrift om økonomisk og teknisk 
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer sier ikke noe eksplisitt om hvordan man 
skal tariffere i tilfeller med transitt. Som tidligere nevnt er det en forutsetning for full 
kapasitetsutnyttelse at forbindelsen Vang - Heradsbygd - Åsnes - Kongsvinger er intakt og kan 
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brukes til transitt. Denne transitten vil i visse tilfeller medføre merkostnader for Eidsiva, og uten at det 
korrigeres for dette vil kundene i Eidsiva sitt nett vil måtte dekke disse ekstra kostnadene. Det anses 
derfor som rimelig at i de tilfeller der det kan dokumenteres at den aktuelle transitten gir økte 
kostnader for Eidsiva knyttet til nettap og kostnader til overliggende nett, bør det korrigeres for dette. 

Den aktuelle transitten kan altså medføre høyere kostnader til overliggende nett for Eidsiva som følge 
av økt avregningsgrunnlag i punktene mot sentralnettet i tilfeller med transitt. Som nevnt over er det et 
grunnleggende prinsipp i punkttariffsystemet at overliggende nett tarifferer underliggende nett. Etter 
NVEs vurdering er det derfor rimelig at den omtalte kompensasjonen gis gjennom en reduksjon i den 

sentralnettstariffen som Eidsiva betaler i Vang og Kongsvinger i de tilfeller der det kan dokumenteres 
at Eidsiva har en merkostnad som følge av den aktuelle transitten. NVE vil derfor pålegge Statnett å ta 

hensyn til evt. merkostnad for Eidsiva i forbindelse med transitten ved tarifferingen i Vang og 

Kongsvinger. 

I tillegg vil NVE pålegge Statnett å kompensere Ei~iva for eventuell økning i nettap som følge av 

transitten. Overføring av strøm gjennom nettet forårsaker alltid elektriske tap. Transitt medfører 
vanligvis endringer i en linje/områdes elektriske tap. Tapene øker dersom transitt øker nettets 
belastning. men transitt kan også minske nettets belastning om transitten går i motsatt retning av 
linje/områdes interne overføring. I slike tilfeller vil tapene bli redusert. Det er nettselskapets eget 
ansvar å utfonne tariffer for sitt nett. NVE vil derfor ikke pålegge Statnett en spesiell 
utforming/metode for å kompensere for eventuelle økninger i nettap som følge av transitten, men vil 

oppfordre Statnett til å samarbeid med Eidsiva for å finne en utforming/metode som man kan enes om. 
Den nordiske løsningen som det refereres til nedenfor kan være et alternativ å vurdere. 

Den løsningen som er etablert for tariffering av transitt mellom de nordiske landene går per i dag ut på 
at man beregner tapene i det aktuelle nettet i en situasjon med og uten transitt forutsatt at last - og 
produksjonsfordeling i landet som har transitt holdes konstant, og finner differansen. Differansen i tap 
med og uten transitt er da tap som kunder tilknyttet netlet som er utsatt for transitt ikke er opphav til, 
og dette er da en kostnad som ikke bør belastes dem. I den nordiske transittmodellen skjer oppgjøret 

en gang per kvartal. Om det akkumulerte nettapet er negativt og nettet reelt sett er blitt avlastet denne 

perioden. blir nettapet nullstilt. 

Enkeltvedtak 

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 

l L mars 1999 nr. 302 § 18-1 sier: "Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg som er 
nødvendige for gjennomfØring av denne forskrift og vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges vassdrags
og energidirektorat i medhold av energiloven . .. 

I henhold til Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og 
fakturering av nettjenester nr. 301 § 3-3 sier: "Nettselskapet har ansvar for at energiforbruklenergiflyt 
i målepunkt blir målt og avlest . .. pålegger NVE Statnett å korrigere ned avregningsgrunnlaget for 

sentralnettstariffen som Eidsiva blir belastet i Vang og Kongsvinger for å ta hensyn til merkostnader 

for Eidsiva som følge av Statnett sin transitt på forbindelsen Vang - Heradsbygd - Åsnes

Kongsvinger i de tilfeller der denne transitten gir økte kostnader for Eidsiva. 

NVE pålegger Statnett ved justering av disse tariffene å også ta hensyn til eventuelle økte kostnader 

for Eidsiva knyttet til nettap som følge av den omtalte transitten. 



-~ 
Virkningstidspunl...-t fastsettes til 11. januar 2000 som er klagers dato. 

Med hilsen 

d..~~~ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Kopi: Eidsiva Energinett, Poks 224, 260 1 Lll.LEHAMMER 
EBL, Postboks 7184 Majorstua, 0307 OSLO 
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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 

"n"rl7idenartementet 017 sendes I'iennom NVE. 
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Vi viser til brev fra Fibo AS datert 23. februar 2003 med klage på Skagerak Netts økning i 
overføringstariffen. NVE har vurdert saken i forhold til bestemmelsene i energiloven og, 
tilhørende forskrifter. P·å bakgrunn av jnformasjonen NVE sitter med i denne saken, finner vi 

ikke at tariffen Skagerak praktiserer er i strid med gjeldende regelverk. 

Fibo er kunde i Skageraks distribusjonsnett, og klager på at nettselskapet har økt effektprisen fra 195 
krlkW i 2002 til 280 krlkW i 2003_ NVE har bedt Skagerak kommentere klagen, og i brev av 24. mars 
2003 kommer selskapet med en redegjørelse, i tillegg til nærmere informasjon via telefon 30. april og 
5. mai 2003. 

Skagerak: opplyser at tariffen for næringskunder i distribusjonsnettet først og fremst er økt på grunn av 
høyere kostnader i sentral- og regionalnettet, og som følge av innhenting av mindreinntekt fra tidligere 
år. 

, Skagerak eier også regionalnettet som nevnte distribusjonsnett er tilknyttet. Selskapet har valgt å 
innføre K-faktormodellen for tariffering av uttak i regionalnettet. Noe forenklet går denne modellen' 
bl.a. ut på at forbruk som er lokalisert nær produksjon gis en redusert tariff. Med gitt inntektsramme, 
innebærer dette en omfordeling av tariffgrunnlaget mellom uttakene i Skageraks regionalnett, dvs. at 
noen kunder får lavere tariff og andre høyere. Skageraks distribusjonsnett er altså et av uttakene som 
har fått økt tariff. 

NVEs vurdering 

Nettselskapene blir regulert av NVE ved at det hvert år fastsettes en inntektsramme som sier hvor store 
inntekter selskapene kan hente inn gjennom nettvirksomheten. Denne inntektsrammen blir satt for å 
dekke selskapets kostnader med å eie og drive nett, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital. 
Henter nettselskapet inn mer inntekt gjennom overføringstariffen enn hva som er tillatt i forhold til 
inntektsrammen, er de forpliktet til å betale dette tilbake til sine kunder gjennom lavere tariffer de 
påfølgende år. Henter de inn mindre inntekt gjennom tariffen enn hva som tillates av inntektsrammen, 



la 
~ 

Side 2 

NVE 20030 l 008-4 

har de mulighet til å hente inn dette gjennom høyere tariffer de påfølgende år. Dette blir kontrollert av 
NVE hvert år. 

Ifølge Skagerak er overføringstariffen til kunder i distribusjonsnettet bl.a. økt for å hente inn tidligere 
års mindreinntekt. I henhold til gjeldende forskrifter har nettselskaper anledning til dette. I "forskrift 
om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av Il. mars 
1999 nr. 302" (forskrift om kontroll av nettvirksomhet) § 8-6 heter det at "nettselskapet skal håndtere 
merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Mer- eller mindreinntekt skal beregnes 
for sentral-, regional- og distribusjonsnett. Merinntekt skal tilbake/øres kundene, mens mindreinntekt 
kan hentes inn fra kundene. " 

Videre heter det at "håndtering av mer- eller mindreinntekt overfor kundene skal skje ved en justering 
av tariffer og priser ved salg av nettjenester. Ved beregning av neste års tariffer skal det tas hensyn til 
den antatte saldo for mer- eller mindreinntekt med sikte på å redusere denne saldoen. " 

Vi vil presisere at nettselskapene ikke har noen plikHiI å innhente mindreinntekt via tariffene, men at 
mindreinntekten også kan avskrives. NVE fastsetter årlig nettselskapets mer- eller mindreinntekt ved 
enkeltvedtak. 

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet setter rammer for nettselskapenes inntekter og hvordan de kan 
utarbeide sine tariffer. Nettselskapene er selv ansvarlig for å utarbeide tariffer som er i tråd med 
regelverket. Hvis NVE fmner 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. 
NVE gjør imidlertid ingen detaljstyring ved utformingen av overføringstariffen, og har ikke hjemmel 
til å pålegge nettselskaper å endre sine tariffer for at en eventuell økning ikke skal bli for stor, så lenge 
de er innenfor de bestemmelser som gjelder. Men tariffen kan aldri settes høyere enn at den er 
innenfor den inntektsrammen som NVE har satt for selskapet. 

Om prinsipper for utforming av overføringstariffer, sier forskriften i § 13-1 at tariffene skal være 
"ikke-diskriminerende og objektive ". Tariffene kan også" differensieres etter objektive og 
~ntrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold". 

NVE har akseptert at nettselskapene deler sine kunder i tariffgrupper basert på typiske og 
sammenfallende uttaksprofiler, brukstid, etc. Skagerak har delt inn sine kunder etter størrelse på uttak, 
tilknytningsnivå og fleksibilitet i forbruk. NVE kan ikke se at deime praksisen strider imot regelverket. 
Vi forstår det slik at det ikke er uenighet om Skageraks kundeinndeling, og plass~ringen av Fibo AS i 
forhold til denne. 

Forskriftens § 13-1 g) sier at "tariffene skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnader innenfor 
tildelt inntektsramme, kostnader i overliggende nett, innbetalt eiendomsskatt og lovpålagt innbetaling 
til energifond" . Distribusjonsnettets kostnader til sentral- og regionalnett har økt, og dette dekkes _ 
gjennom en Økning i tariffene. NVE forutsetter her at alle kundegrupper i selskapets distribusjonsnett 
har fått samme relative økning i overføringstariff som Fibo AS. 

Kostnadene i Skageraks distribusjonsnett oppgis å ha økt som følge av innfØring av K-faktormodellen 
og omlegging av tariffstrukturen i regionalnettet. Innføring av K-faktormoqellen i seg selv strider ikke 
mot de gjeldende forskrifter. Vi forutsetter at Skagerak har implementert modellen i henhold til 
regelverket. 
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Nettselskapet plikter for øvrig å se til at fordelingen av årlig inntektsramme for eget nett på sentral-, 
regional- og distribusjonsnivå skjer etter objektive og ikke-diskriminerende kriterier, ifølge 
forskriftens § 7-5. 

Konklusjon 

NVE fatter vedtak med hjemmel i forskriftens § 18-1. På bakgrunn av bestemmelsene i forskrift om 
kontroll av nettvirksomhet, kan NVE ikke finne at Skageraks tarifføkning strider mot gjeldende 
regelverk, og har dermed ikke grunnlag for å pålegge selskapet å endre sine tariffer. 

NVE kan heller ikke finne at tariffene bevisst har vært satt høyere enn det selskapets inntektsramme 
tillater. Om det likevel viser seg at inntekten for 2003 blir høyere enn tillatt, vil NVE i 2004 fatte 
vedtak som innebærer at merinntekten blir tilbakeført kundene gjennom utfonningen av tariffene i det 
etterfølgende år. 

Med hilsen 

c ----- 01.- 'to~~ ,""J'V'~ 

Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Vedlegg: 
Kopi: 

Brev fra Skagerak Nett 
Skagerak Nett 

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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Klage på fastsettelse av anleggs bidrag til Advansia :på Fornebu 

Advaosia mener at Viken Nett sine krav om anleggsbidrag for diverse tilknytninger på Fornebu 
ikke er i tråd med gjeldende regelverk. NVEs avgjørelse er at Viken kan kreveanleggsbi4ragfør 
alle lavspenningsanlegg, samt innføringstrafoog underliggende høyspenningsanlegg. Viken kan 
ikke kreve at Advansia forskutterer kunder som Senere tilknyttes disse nettanleggene. 

Advansia har i brev av 14. november 2002 klaget på Viken Nett AS sitt krav om anleggsbidrag ved 
tilknytning av Telenor sine planlagte byggeprosjekter på Fornebu. 

Viken har gitt sine skriftlige kommentarer til saken i brev av 18. desember 2002. 

Partenes anførsler 

Advansia viser til to planlagte utbyggingsprosjekter på Fornebu; ett boligprosjekt (K 2) og ett prosjekt 
for etablering av næringsbygg (K 3). mg. Advansia krever Viken et anleggsbidrag på samlet 40 mill. 
kr for tilknytning av disse prosjektene. Advansia aksepterer Viken sin rett til å kreve anleggsbidrag, 
men mener at Viken ikke har hjemmelsgrunnlag for å kreve at de dekker alle kostnadene for 
tilknytning av disse anleggene. Advansia anfører videre at "Med den størrelsesorden som her er 
varslet, vil et krav om at første utbygger skal dekke alle kostnader setter ethvert nytt prosjekt i fare for 
ikke å kunne realiseres og dermed hindre all planlagt utbygging i området.". Advansia viser også til § 
84 i forskrift Il. mars 1999 nr. 302 som åpner for at inntektsrammen kan økes ved nyinvesteringer. 
Advansia uttrykker misnøye med Viken ikke har villet begrunne hvorfor ikke denne muligheten 

• 
utnyttes i stedet for å innkreve et anleggsbidrag. 

Viken anfører at selskapet innkrever anlegg'sbidrag innenfor de rammer som settes i forskriften § 17-5 
om anleggsbidrag. Tilknytning av Byggtrinn 2 utløser bl.a. behov for bygging av ny trafostasjon, og 
Viken mener de med støtte i § 17-5 kan kreve at Advansia dekker kostnadene til bygging av ny trafo. 
Viken hevder at de kan kreve at den kunden som utløser investeringer i nettanlegg skal betale hele 
kostnaden, selv om andre sluttbrukere også vil nyttiggjøre seg dette anlegget. Viken uttrykker også at 
det er opp til første kunde, f.eks. tomteeier, å håndtere og eventuelt fordele anleggsbidraget mellom 
kunder som senere vil benytt samme nettanlegg. 
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NVEs vurdering av saken 

Regelverket for innkreving av anleggsbidrag er nedfelt i § 17-5 i forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet. Det framgår av paragrafens femte ledd at anleggsbidraget maksimalt kan settes lik 
anleggskostnad. For å kunne sette anleggsbidraget lik anleggskostnad kreves imidlertid at det 
nettanlegget som bygges kun benyttes av den aktuelle kunden. Dette følger av tredje ledd der det heter 
at ni radielle fellesanlegg kan enforholdsmessig andel av disse kostnadene inngå i anleggsbidraget". 
Ved investeringer i maskete nett kan nettselskapet normalt ikke kreve anleggsbidrag, jf. § 17-5 fjerde 
ledd. 

Etter det NVE forstår så aksepterer Advansia at Viken har hjemmelsgrunnlag i forskriften til å kreve at 
Advansia dekker inntil 100 % av anleggskostnadene for nettanlegg som kun vil bli brukt til 
strømforsyningen av de omtalte byggeprosjektene til Advansia. NVE anser på dette grunnlag at det 
ikke er uenighet om fastsettelse av anleggsbidrag for bygging av lavspenningsanlegg og eventuelt 
andre kundespesifikke anlegg. 

Det framgår av Advansia sitt brev av 14. november 2002 at klagen gjelder både K 2 og K 3. 
Vedrørende K 2 vil vi vise til kopi av Viken sitt brev av 14. januar 2003 til Advansia og Advansia sitt 
brev av 22. januar 2003 til Viken. Det framgår av disse brevene at behovet for utvidet trafokapasitet 
likevel ikke foreligger som opprinnelig forutsatt, og at Viken sitt krav om anleggsbidrag for denne 
delen av nettanlegget ikke lenger er til stede. NVE mener derfor det ikke er grunnlag for å vurdere 
anleggsbidraget i forhold til K 2 nærmere. NVE vil følgelig legge til grunn at uenigheten mellom 
Advansia og Viken kun vedrører innkreving av anleggs bidrag for bygging av nettanlegg som utløses 
av K 3 og som ikke er lavspenningsanlegg. 

I flg. Viken Nett vil K 3 utløse behov for bygging av ny 47 (eller 132) kV kabel, 47(132)111 kVA trafo 
og ny Il kV kabel til nettstasjonen som forsyner K3. Viken har opplyst at K 3 vil være eneste bruker 
av nettstasjonen. Denne trafoen kan derfor anses som et kundespesifikt anlegg og Viken kan med 
støtte i forskriften § 17-5 kreve at kunden betaler et anleggsbidrag tilsvarende kostnadene for å bygge 
nettstasjonsanlegget. Tilsvarende vil som nevnt også gjelde for investeringer i underliggende 
lavspenningsnettet. 

Viken opplyser at selskapet vil kreve at den kunde som utløser forsterkningsbehovet må dekke alle 
kostnadene ved forsterkningen i det overliggende høyspenningsanlegget. Slik situasjonen er per i dag 
så kan K 3 bli den kunde som utløser dette forsterkningsbehovet, og Viken mener således at K 3 skal 
dekke anleggskostnadene fullt ut. Det er også Vikens oppfatning at etter hvert som nye kunder knytter 
seg til nettet vil det være K 3 sin oppgave å kreve at disse kundene betaler en andel av det 

anleggsbidraget som K 3 har betalt til Viken. 

Det er riktig at § 17:-5 syvende ledd åpner for at anleggsbidraget kan fordeles på kunder som kobler 

seg til nettet på ulike tidspunkt. Bestemmelsen er likevel ikke å forstå slik at Viken kan overlate til 
første kunde, i dette tilfelle K 3, å kreve inn anleggsbidrag fra framtidige nettkunder. Vi vil her vise til 
at Viken ikke kan fraskrive seg den leveringsplikt som ligger i den tildelte områdekonsesjonen, jf. 
energiloven § 3-3. Denne bestemmelsen er bl.a. å forstå som at nettselskapet også har plikt til å knytte 
kunder til nettet (tilknytningsplikt). § 17-5 om anleggsbidrag begrenser ikke nettselskapets 
tilknytningsplikt, men åpner for at selskapet kan kreve at kunden betaler en andel at de kostnader som 
utløses for å oppfylle tilknytningsplikten. Denne muligheten for innkreving av anleggsbidrag er en 
rettighet som er gitt nettselskapet og kan ikke delegeres den enkelte nettkunde. En fordeling av 
anleggsbidraget etter § 17-5, syvende ledd må eventuelt tilordnes som en avtale mellom K 3 og Viken, 
der Viken innkrever anleggsbidrag fra nye kunder og refunderer K 3. 
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Om grunnlaget for innføring av § 17-5 syvende ledd skriver NVE i sitt høringsforslag av 2001 at "De 
ordninger som er nedfelt i det foreslåtte nye syvende Ledd, vil kunne ivareta de problemer som kan 
oppstå i de tilfeller at kostnadene ved å knytte nye kunder til nettet er store, og det samtidig er stor 
usikkerhet mht. hvor mange kunder som vil knytte seg til de nye nettanleggene. Hensynet til 
rettferdighet tilsier at det må finnes en mulighet for fordeling av anleggsbidraget.". Dette er bLa. å 
forstå slik at § 17-5 syvende ledd ikke er ment å skulle praktiseres ved alle nyanlegg og forsterkninger 
der kundene knytter seg til nettet på ulike tidspunkt. 

Det uttrykkes i dette høringsdokumentet at § 17-5 syvende ledd er ment å komme til anvendelse når 
følgende to vilkår er oppfylt: 

Investeringskostnadene for å tilknytte en ny kunde er spesielt store. 

Det er stor usikkerhet om hvor mange kunder som vil knytte seg til de samme 
nettanleggene. 

Det presiseres også i forarbeidene at disse vilkårene -i utgangspunktet skal oppfylles samtidig for at § 
17-5 skal komme til anvendelse. 

Det er NVEs oppfatning at vilkårene for at § 17-5 syvende ledd kan legges til grunn ikke er oppfylt for 
-de tilknytninger som forventes på Fornebu. Vi vil her spesielt vise til at det ikke knytter seg særlig stor 
risiko til at det regulerte tomteområdet på Fornebu ikke vil bli gradvis utbygget. Viken kan på dette 
grunnlag heller ikke kreve at K 3 forskutterer for de kunder som senere vil nyttiggjøre seg de samme 
overføringsanleggene som forsyner K 3. 

Vi vil her påpeke at selv om Viken ikke kan gjennomføre den ønskete forskutteringsordningvil dette 
strengt tatt ikke ha kostnadsmessige følger for Viken. Dette følger av energilovforkriftens forutsetning 
om at nettselskapet over tid har krav på en rimelig avkastning gitt effektiv drift, og at selskapets 
avkastning påvirkes direkte av anleggsbidragets størrelse. 

Det heter i § 17-5 tredje ledd at "Når en tilknytning som er beskrevet iførste og annet ledd utløser 
forsterkninger i radielle fellesanlegg kan enforholdsmessig andel av disse kostnadene inngå i 
anleggsbidraget." , og videre i fjerde ledd at "Ved investeringer i maskete nett kan anleggsbidrag kun 
fastsettes i ekstraordinære tilfeller.". NVE har ikke etablert entydige kriterier for når et nettanlegg skal 
oppfattes som et radielt fellesanlegg og når nettet skal oppfattes som et masket nett. Vi vil imidlertid 
vise til at NVE i tidligere vedtak bLa. har lagt til grunn at radielle nett kan forstås som nettanlegg som 
kun forsyner en "avgrenset og identifiserbare kundegruppe", uten at disse kriteriene skal forstås som 
absolutte og uttømmende. 

Etter NVEs oppfatning synes det klart at det planlagte Il kV kabelanlegget er å anse som et radielt 
fellesnett. Med bakgrunn i Fornebu-utbyggingens ekstraordinære karakter mener NVE også at den 
planlagte 47(132111) kV trafo i dette tilfellet er å oppfatte som et radielt fellesanlegg. Viken kan derfor 
kreve at kunder som tilknyttes disse nettanleggene skal betale et anleggsbidrag med henvisning til § 
17-5 tredje ledd. Anleggsbidragets størrelse skal tilpasses K 3 sin forholdsmessige bruk av disse 
nettanleggene. Viken kan ikke kreve at K 3 forskutterer for fremtidige brukere av dette nettet. 

NVE anser at det planlagte 47 (132) kV nettanlegget er å anse som del av masket nett og Viken kan 
derfor ikke kreve at K 3 og andre sluttbrukere skal bidra til finansieringen av dette nettanlegget. 

Advansia viser i sitt brev til forskriften § 8-4 om årlig tillegg for nyinvesteringer. NVE anser at denne 
bestemmelsen ikke har betydning for NVEs avgjørelse i saken. 
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Viken kan kreve at K 3 dekker alle investeringskostnadene til etablering av nettstasjon og tilhørende 
lavspenningsanlegg. 

Den planlagte 47 (132)/11 kV trafo og tilhørende nettanlegg fram til nettstasjonen på K 3 sitt område 
er å anse som et radielt fellesanlegg. Viken kan kreve et anleggsbidrag som samsvarer med den 
relative kapasitet K 3 forventes å legge beslag på. Viken kan ikke kreve at K 3 forskutterer 
anleggsbidraget for kunder som senere vil knytte seg til det radielle fellesanlegget. 

Viken kan ikke kreve anleggsbidrag til bygging av tilførselsnettet til den planlagte 47(132)/11 kV 
trafoen. 

Med hilsen 

-d~ -te~ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør ~~ Tore Langset 

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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Nettselskapets rett til å innkreve anleggsbidrag - BKK Nett AS 
Vi viser til BKK Nett AS sitt brev av 2. januar 2003. BKK ber i brevet om at NVE vurderer om 
selskapet kan innkreve et anleggsbidrag ved utbygging av strømforsyning til Dyrhovden byggefelt på 
Ostereidet i Lindås kommune. BKK viser i brevet til at utbyggeren av feltet, Djønne Maskin AS 
(DjØnne), bestrider BKK sin rett til å innkreve et anleggsbidrag. 

BKK sendte en kopi av nevnte brev til DjØnne, og Djønne har gjennom adv. Trond Lexau kommentert 
innholdet i BKKs brev og for øvrig framsatt sine synspunkter i saken i brev av 13. januar 2003. Vi 
viser også tilBKKs brev av 21. januar og 17. februar 2003 og DjØnnes brev av 31. januar 2003, der 
partene har ytterligere redegjort for sine standpunkt i saken. 

NVEs vurdering av saken 

NVE oppfatter at en rekke av de synspunkter og påstander som partene har framsatt i den nevnte 
dokumentasjonen ikke har relevans for saken eller betydning for NVEs avgjørelse. Anførsler som 
antas ikke å være viktige eller nødvendige for å begrunne en avgjørelse i saken vil derfor ikke bli 
diskutert nænnere. Vi kan her vise til forvaltningslovens § 25, der er framgår at et forvaltningsorgan 
ikkebar plikt til å imøtegå alt en part har anført. 

Det vises i dokumentasjonen også til avtaler som påstås å være inngått mellom partene. Vi vil påpeke 
at NVE ikke har kompetanse til å ta stilling de rettslige bindinger som måtte ligge i slike avtaler. 
Uenighet om avtalemessige fornold må partene eventuelt bringe inn for domstolene for avgjørelse. Vi 
vil samtidig understerke at partene ikke kan inngå avtaler som er i strid med de bestemmelser som er 
nedfelt i energiloven og forskrifter gjort i medhold av denne. 

Etter energilovens § 3-3 har områdekonsesjonæren leveringsplikt innenfor sitt forsyningsområde. 
Denne bestemmelsen er å forstå slik at nettselskapet som er tildelt områdekonsesjon også har plikt til å 
knytte nye kunder til nettet. Konsesjonærens tilknytningsplikt innebærer imidlertid ikke at 
nettselskapet er pliktig til å bære alle kostnadene ved tilknytningen. Dette følger av 
energilovsforskriftens § 4-4, bokstav d) om markedsadgang og tariffer og er nærmere spesifisert i § 

17-5 om anleggsbidrag i forskrift om kontroll av nettvirksomhet, jf. forskrift 11. mars 1999 nr. 302. 

Det framgår av § 17-5 at nettselskapet kan innkreve et anleggsbidrag til dekning av anleggskostnadene 
ved nye nettilknytninger. Etter NVEs oppfatningen er det ingen tvil om at BKK har hjemmelsgrunnlag 
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for å innkreve et anleggs bidrag for å tilknytte Dyrhovden boligfelt til strønmettet. Det framgår også av 
nevnte bestemmelse at nettselskapene kan kreve at den enkelte sluttbruker dekker inntil 100 % av 
anleggskostnadene ved etablering av kundespesifikke anlegg, mens for overfØringsanlegg som er å 
anse som "radielle fellesanlegg" kan nettselskapet kreve at den enkelte kunde betaler "en 
forholdmessig andel av disse kostnadene". Oppsetting aven nettstasjon til strømforsyning av boligfelt 
er f.eks. å forstå som et radielt fellesanlegg, og kan fØlgelig inngå i beregningsgrunnlaget for 
anleggsbidraget. 

Det kan tidvis være uenighet om hvem som er å forstå som "kunde" slik dette uttrykkes i forskriften, 
dvs. å bestemme hvem som skal betale anleggsbidraget. Vi kan opplyse at benevnelsen "kunde" i 
denne sammenheng er å oppfatte som den juridiske person som ber om å bli tilknyttet 

overføringsnettet. En kunde i denne betydning kan være en sluttkunde, det kan være en utbygger som 
bygger boliger mv. for videresalg eller utleie, et borettslag etc. Benevnelsen "kunde" iht. forskriftens § 

17-5 behøver derfor nødvendigvis ikke være den sluttbruker eller juridiske person som senere inngår 

en avtale med nettselskapet om overføring av strøm og som løpende faktureres av nettselskapet (og 
kraftleverandøren) for sine strømuttak. NVE 'oppfatter at Djønne i den aktuelle saken er å anse som 
utbygger, og BKK kan derfor rette sitt krav om anleggsbidrag til Djønne. 

Det framgår av BKKs brev av 2. oktober 2001 at Djømiemå regne med å dekke en andelav 
anleggskostnaden gjennom å betale et anleggsbidrag. Dette er iht. § 17-5 siste ledd som bl.a: sier at 
nettselskapet skal på forhånd informere kunden om innkreving av anleggsbidrag. NVE mener at BKK 
på en behørig måte har gjort kjent at Djønne som utbygger måtte regne med å betale et anleggsbidrag. 
Vi vil samtidig vise til forskriftens § 13-5 om informasjonsplikt der det i andre ledd heter at 
"Nettselskapene plikter på forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder informasjon om 
beregningsgrunnlaget for egne tariffer og beregningen av tariffene for de ulike kundegrupper .... 
Denne bestemmelsen er å forstå slik at Djønne kan kreve at BKK gir en såpass detaljert spesifikasjon 
av kostnadsforutsetningene for anleggsbidraget at Djønne kan vurdere disse nærmere på et selvstendig 
grunnlag. 

Vedtak 

BKK kan med hjemmel i § 17-5 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet kreve at DjØnne Maskin AS 

som utbygger dekker en andel av nettinvesteringene for tilknytning av boliger i Dyrhovden byggefelt. 

Med hilsen 

d.~~~ 
Marit Lundteigen Fossdal 

avdelingsdirektør 

seksjonssjef 

Kopi: Adv. Trond Lexau, Starvhusgt. 2A, 5014 BERGEN 

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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Klage på frakobling av utkoblbar overføring - Løvaas Gartneri "Eff{ 
Løvaas Gartneri Eftf. (Løvaas) har i brev av 31. januar 2003 Idaget på at BKK Nett AS (BKK) har 
beordret frakobling av gartneriets utkoblbare forbruk. 

Løvaas viser til at BKK beordret frakobling j desember 2002. Løvaas aksepterer BKK sin rett til å 
beordre frakobling for en avgrenset periode, men gartneriet mener at BKK ikke kan kreve at 
utkoblingen skal vare "resten av vinteren" slik BKK har gjort i dette tilfellet. Løvaas anfører også at 
den lange frakoblingstiden er i strid med den avtale som er inngått mellom partene. Løvaas har også 
over telefon hevdet at gartneriet har ønsket å endre sin overføringsavtale til vilkår som for ordinære 
overføringer, men at BKK har nektet dette. 

BKK har gitt sine kommentarer til saken i brev av 3. mars 2003. BKK opplyser at frakoblingen av 
Løvaas ikke skyldes kapasitetsproblemer i eget nett, men at frakoblingen er gjort etter ordre fra 
Statnett. Statnett har opplyst til BKK at bakgrunnen for frakoblingen er "lavtmagasinnivå og 
begrenset nettkapasitet inn til området". BKK bemerker også at selskapet ikke motsetter seg at 
nettkunder endrer sine leveringsbetingelser til ordinær overføringer. BKK krever da at kunden betaler 
prisdifferansen mellom utkoblbar og ordinær overføring regnet fra siste vellykkede utkobling, samt et 
påslag på 10 %. BKK påpeker at Løvaas er presentert disse vilkårene. 

NVEs vurdering av saken 

Tariffer og vilkår for overføring av kraft reguleres bl.a. av forskrift Il. mars 1999 nr. 302 om teknisk 
og økonomisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet). Reglene for tariffering av utkoblbare overføringer er spesielt omtalt i forskriftens 
kapittel 15. 

Forskriften nevner ikke eksplisitt hvilke vilkår som må oppfylles for at utkobling skal kunne 
gjennomføres. Heller ikke varigheten av utkoblingen omtales spesielt. Dette må i utgangspunktet 
avtales mellom partene. Vi kan her vise til § 1-3 i forskriften der utkoblbar overføring er definert som 
"overfØring med avtalt rett til utkobling etter ordre fra nettselskapet". " 

Løvaas har oversendt en avtale av 21. september 1995 om utkoblbar overføring som gartneriet har 
inngått med BKK (tidl. Bergen Lysverker). Det ligger utenfor NVEs myndighetsområde å ta stilling 
den uenighet som måtte ligge i forståelsen av slike privatrettslig avtaler. NVE kan imidlertid ikke se at 
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avtalen inneholder vilkår som ikke er forenlig med bestemmelser i energiloven, forskrifter eller den 
praksis om er forvaltningsmessig akseptert for utkoblbare overføringer. Dette er bl.a. å forstå slik at 
det ikke er satt et Øvre tak for varigheten aven utkobling. 

Løvaas hevder at de fikk "forklart at det aldri kom til å bli snakk om mer enn noen få dager i året med 
utkobling". På samme måte som for skriftlige avtaler kan NVE heller ikke ta standpunkt til de rettslige 
bindinger som måtte ligge i muntlige avtaler mellom partene eller utsegner som er framsatt. 

Det framgår av BKKs kommentarer at det er Statnett som har beordret frakobling. Vi kan opplyse at 
BKK anmelder alt forbruk til kjeler som utkoblbart til Statnett, og at Statnett som systemansvarlig har 
rett til å gjøre dette for all overføring som er anmeldt som utkoblbar. Dette innebærer at utkobling kan 
beordres selv om det lokalt ikke er overføringsbegrensninger, slik tilfellet har vært innenfor BKKs 
nettomiåde. 

Vi vil avslutningsvis understreke aven avtale om utkoblbar overføring innebærer en betydelig høyere 
risiko for å bli frakoblet nettet, enn tilfellet er for kunder som har avtale om kraftoverføring på 
ordinære vilkår. Det er også denne økte risikoen so~ er grunnlaget for at kunder med 
utkoblingsavtaler gis reduserte tariffer. 

Vedtak 

NVE kan ikke se at BKK har opptrådt i strid med regelverket som følge av at nettselskapet har gitt 
ordre om frakobling av utkoblbart forbruk til Løvaas Gartneri. 

Med hilsen 

--d/-bM~ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør ~~ 

Tore Langset 
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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NVE viser til henvendelse fra Per GrøndaI med klage på VOKKS Netts fakturerin~ av fori;lc.uc!~ 

på fastbeløp for nye kunder. NVE har vurdert saken i forhold til bestemmelsene i energil6ven,.tig 

tilhørende forskrifter. På bakgrunn av den infonnasjon NVE sitter med i denne sakenj.f"lI1nervi. 

at VOKKS sin praksis bryter med regelverkets bestemmelser, og pålegger derfor selskapet å 

endre sin faktureringsmåte. 

Grøndal klager på at han som ny kunde hos VOKKS må betale et beløp på 1690 kroner i (ill~~glil 
overfØringstariff (fastbeløp og energiledd) for den aktuelle avregningsperioden. NVE har bedt 

VOKKS om å kommentere klagen, og i brev av Il. mars 2003 kommer selskapet med sine merknader 

i saken. 

VOKKS kaller beløpet "forskudd på fastbeløp", og opplyser at det består av forskudd på deler av 

fastleddet i overføringstariffen og fastbelØp for kjØp av kraft på leveringsplikt. Beløpet tilbakebetales 

kunden ved opphør av kundeforholdet. Ordningen gjelder bare kunder med forbruk over 8000 kWh/år. 

Selskapet sier ordningen er innført på bakgrunn av regnskapstekniske årsaker, og at den gir mindre 

likviditetsmessig forskjell mellom kunder med forbruk over/under 8000 kWh/år. 

NVEs vurdering 

Nettselskapene blir regulert av NVE ved at det hvert år fastsettes en inntektsramme som sier hvor store 

inntekter selskapene kan hente inn gjennom nettvirksomheten. Denne inntektsrammen blir satt for å 

dekke selskapets kostnader med å eie og drive neU, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital. 

Henter nettselskapet inn mer inntekt gjennom overføringstariffen enn hva som er tillatt i forhold til 

inntektsrammen, er de forpliktet til å betale dette tilbake til sine kunder gjennom lavere tariffer de 

påfølgende år. Henter de inn mindre inntekt gjennom tariffen enn hva som tillates av inntektsrammen, 

har de mulighet til å hente inn dette gjennom høyere tariffer de påfølgende år. Dette blir kontrollert av 

NVE hvert år. 
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Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 

11. mars 1999 nr. 302 (forskrift om kontroll av nettvirksomhet) 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. 

I forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 14-2 heter det at "i distribusjonsnettet skal kunder Ulen 

effektavregning avregnes etter et fastledd og et energi/edd". Med sin fakturering av et såkalt 

"forskudd på fastbeløp" har VOKKS innført et tariffledd som NVE ikke kan finne hjemmel for i det 

gjeldende regelverk. 

I tillegg bryter VOKKS sin praksis med forskriftens bestemmelser i § 13-1 om at tariffene skal være 

"ikke-diskriminerende og objektive", men at de også kan "differensieres etter objektive og 

kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforlwld". VOKKS' innkreving av forskuddsbeløp 

gjelder bare nye kunder som bruker mer enn 8000 kWh/år, og denne forskjellsbehandlingen bryter 

med bestemmelsene i forskriften. 

Forskuddsbeløpet VOKKS krever inn fra nye kunder består for øvrig av både overføringstariff 

(nettleie) og kraftpris, uten at dette er spesifisert nærmere på faktura. VOKKS sin praksis bryter her 

med forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av 

nettjenester av Il. mars 1999 nr. 301 (forskrift om måling og avregning), som i §6-2 sier at 

"fakturaen skal være oversiktlig og lett å forstå". Ut fra faktura skal det være mulig å se hva som er 

knyttet til hhv. overføringstariff og kraftpris. 

Vi vil også vise til Konkurransetilsynets forskrift om prisopplysning ved transport og salg av elektrisk 

kraft av 7.juni 1996, § 4, hvor det heter at "i avregninger tilforbruker skal det spesifiseres hvilken 

nettleie, kraftpris og fastbeløp som er lagt til grunn ved avregningen". 

_Vi gjør imidlertid oppmerksom på at NVE ikke har gjort en formell vurdering av saken opp mot 

Konkurransetilsynets regelverk. 

Konklusjon 

VOKKS vil kunne unngå uoversiktlig fakturering og forskjellsbehandling av kunder, samtidig som 

likviditetshensynet ivaretas, ved å forskuddsfakturere fastbeløpet i overføringstariffen for hver 

avregningsperiode. 

Forskrift om måling og avregning sier i § 6-1 at "husholdning med forventet årlig strømforbruk større 

enn 8000 kWh skal faktureres etterskuddsvis minimum hver tredje måned på bakgrunn av avlesning". 

Med dette forstås at den bruksavhengige delen av tariffen,energileddet, skal etterskuddsfaktureres, 

men nettselskapet står fritt til å forskuddsfakturere tariffens fastledd med en fjerdedel for hvert kvartal. 
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Vedtak 

Side 3 

NVE fatter vedtak med hjemmel i forskriftens § 18-1. På bakgrunn av forskriftens bestemmelser 

pålegger NVE å endre sin praksis med innkreving av forskuddsbelØp for nye kunder. Faktureringen 
skal endres slik at overføringstariffen til kunder uten effektavregning kun består av et fastledd og et 

energi ledd. 

Med hilsen 

-d. i-ow> c.lru 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Vedlegg: Brev fra VOKKS Nett AS 

Kopi: Per Grøndal, Boks 88, 1788 Hakadal 

Tore . gse~ 
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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Vi viser til brev fra Hydro Aluminium datert 29. august 2002 hvor det klages P~J~'~bi~.~:><'; ';, 
tariffering av Hydro Aluminium i ,punktene Aura og Høyanger .fil.\+:\.;:. ';·;:~':';}i. ',;,,'., .:-;,. 
Hydro Aluminium mener at de i disse punktene skal tarifferes etter forskrift ~1it9-' ,. ~k og 
teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer nr. 302 § l'i~"~ 
ordinære uttak direkte fra kraftverk, mens Statnett er uenig. 
NVE bar vurdert saken, og finner ikke at Hydro Aluminium skal tarifferes etter forskriftens § 
17-2 i punktene Aura og Høyanger. 

Hydro har ldaget inn Statnett på grunn av tariffering i Aura og Høyanger. Hydro mener at disse 
punktene skal tarifferes etter § 11-2 om "ordinære uttak direkte fra Ia::aftverk" i forskrift om 
økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer nr. 302. 

Forskriftens § 18-1 sier: "Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg som er nødvendige 
for gjennomfØring av denne forskrift og vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges vassdrags- og 
energidirektorat i medhold av energiloven. " 

NVE vil i dette vedtaket ta stilling til om Statnett skal tariffere Hydro etter forskriftens § 11-2 i 
punktene Aura og Høyanger. 

Saksopplysninger 

AURA: 

I sentralnettspunktet Aura er Hydro en ~v fire kunder. Hydro skriver i sitt brev av 29. august 2002 at 
disse fire kundene i januar 1995 inngikk en samordningsavtale om fordeling av 
sentralnettskostnadene. Avtalen baserer seg på prinsippet om pro rata fordeling i forhold til hva den 
enkelte deltager ville ha betalt dersom deo hadde ligget alene mot sentralnettet. Hydro mener at Aura 
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er å anse som et såkalt urent punkt og at tariffering for utveksling i dette punktet derfor skal skje i 
henhold til forskriftens § 17-2. 

Hydro skriver i sitt brev av 29. august 2002 at hvis de fire kundene i Aura hadde ligget alene i punktet 
hadde de hatt følgende avregningsgrunnlag: 

Statkraft. inkl. Sunndal Energi 
TfønderEnergi Nett 
Hydro Aliminium 

innlevering 
innlevering 
uttak 

327,6 MW 
104.,9 MW 
308,8 MW 

NVE har fått opplyst at Hydro Aluminium sitt uttak i Aura før har vært fordelt med ca. halvparten som 
uttak på 1321cV og halvparten som uttak på 12 kV. Videre har vi fått opplyst at det pågår en 
omlegging av nettet i dette området hvor 12 kV linjene vil bli revet. mens anlegg på 132 kV vil erstatte 
dette. NVE har fått melding om idriftsettelse av 132 kV anlegget. NVE har ikke opplysninger om det 
per i dag ikke er noe uttak på 12 kV, men har fått opplysninger som sier at uttaket på 12 kV vil bli 
erstattet med uttak fra 132 kV i sin helhet i nærmeste framtid. 

HØYANGER: 

I Høyanger har Statnett Statkraft som innleveringskunde, mens Hydro Aliminium. BKK Nett og 
Fundamus er uttakskunder. Det ligger 2 stk transformatorer mellom sentralnettet og nettkundene som 
er tilkoblet på 12 kV. I tillegg er Sunnfjord Energi tilkoblet på 66 kV. Hydro skriver i sitt brev av 29. 
august 2002 at det finnes følgende uttak i topplasttimen: 

Hydro Aluminium 126,1 MW 
BKKNett 6.1 MW 
Fundamus 5,0 MW 
Sunnfjord Energi 2.6 MW 

I brev av 12. november 2002 ber NVE Statnett om å kommentere klagen fra Hydro Aluminium. NVE 
mottar svar fra Statnett i brev av 29 .. november 2002. I dette brevet skriver blant annet Statnett at i. . 
Høyanger er Hydro kunde i Statnett sitt distribusjonsnett hvor de møter en distribusjonsnettstariff bygd 
opp tilsvarende som sentralnettstariffen. 

Statnett skriver i brev av 29. november 2002 at de praktiserer tarifforskriftens § 17-2 der det er lokalt 
uttak fra felles nettanlegg som i all hovedsak er dimensjonert for å bringe produksjon inn på sentral
eIler regionalnettet. Statnett skriver at det bør være en sentral forutsetning for å bruke § 17-2 at denne 
gir kostnadsdekning. Statnett sier at de ikke kan se at Hydros uttak i Aura og Høyanger er så vidt 
forskjellig fra andre sentrainettnettspunkt der det også er tilordnet produksjon, at dette bør imiebære en 
tariffmessig særbehandling. 

Statnett har per telefon gitt NVE opplysninger om at fra l. januar 2003 har Statnett sitt 
distribusjonsnett i Høyanger blitt slått sammen med Indre Sogn, og at dette medfører at Hydro 
Aluminium nå ikke lenger er kunde i Statnett sitt distribusjonsnett. Hydro Aluminium regnes nå som 
sentralnettskunde og betaler en sentralnettstariff pluss en R8-tariff for uttak· i Høyanger. I Høyanger 
eies det "mellomliggende nettet" mellom Hydro Aluminium sitt uttak og overliggende nett av Hydro 
og har per i dag ingen inntektsramme. 

Hydro kontaktet NVE og ba om et møte som ble avholdt 7. april 2003. Statnett var også til stede på 
dette møtet. 
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NVEs generelle vurdering 

Innledningsvis vil NVE påpeke at et forvaltningsorgan ikke har noen plikt etter forvaltningsloven § 25 
til å imøtegå alt det en part har anført, jf. Frihagens "Forvaltningsrett" bind Il, femte reviderte utgave s. 
215. NVE vil ta for seg partenes anførsler ut fra sakens viktighet og øet som ellers er nødvendig for å 
begrunne resultatet." 

NVE vil ta stilling til hvorvidt Aura og Høyanger i denne saken er å anse som lokalt uttak direkte fra . 
kraftverk i henhold til forskriftens § 17-2. Denne bestemmelsen lyder: 

"For uttak til distribusjonsnett direkte fra felles nettanlegg tilknyttet kraftverk med innmating 
mot regional- og sentralnett, skal andre tariffledd omfatte bruttobasert tariffledd til 
sentralnettet og kQstnader i nettanlegg som kun benyttes av uttak. Uttak skal avregnes 
energiledd referert tilknytningspunktet. Jf § 14-1 ... 

Forskriftens § 17-2 var en ny bestemmelse som ble tatt inn i forskriften med virkning fra l. januar 
2002. Olje- og energidepartementet (OEO) ba NVE å ta inn en bestemmelse i forskriften som 
omhandlet tariffering av ordinære uttak direkte fra kraftverk på bakgrunn av et vedtak gjort av OEO 
den 25. mars 1999.0EOs vedtak gir ingen entydig og uttømmende definisjon av lokale uttak, eller 
hvilke kriterier som må oppfylles for at et punkt skal omhandles av den aktuelle bestemmelsen. Ved 
innføring av § 17-2 har NVE på et selvstendig grunnlag gjort en vurdering av og presisert sin 
forståelse av OEOs vedtak og nedfelt dette i bestemmelsen. Ved praktisering av § 17-2 er det viktig å 
legge vekt på at det er kun i spesielle, avgrensede tilfeller definert av ordlyden i § 17-2, at de 
tarifferingsmessige hovedprinsipp kan modereres. 

Det framgår av ordlyden i § 17-2 at denne bestemmelsen er avgrenset til å gjelde uttak til 
distribusjonsnettet. Forskriftens §. 1-3 defmerer distribusjonsnett som: "ovetjØringsnett med nominell 
spenning opp til og med 22 kV, med mindre annet er bestemt . .. 

Videre sier § 17-2 at bestemmelsen gjelder uttak til distribusjonsnett direkte frafelles nettanlegg. I 
høringsdokumentet som omhandlet innføring av § 17-2: Forslag til endring i forskrift av 11. mars 1999 
nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 
overføringstariffer av 2001, punkt 2.10.2 første avsnitt, defineres betydningen av begrepet "felles 
nettanlegg" : 

to Forslaget skal forstås slik at i de tilfeller det er uttak til distribusjonsnett direkte fra felles 
nettanlegg,feks samleskinne eller annet nødvendig nettanlegg direkte tilknyttet produksjonen 
i kraftverket, skal tariffering av uttak behandles særskilt . .. 

Normalt vil dette være nettanlegg som eies av produsenten, men i høringsdokumentet står det også' 
skrevet at endringer i eierskap ikke skal ha betydning for hva uttak direkte fra kraftverk skal betale. 

Videre sier forskriftens § 17-2 at denne skal anvendes i de tilfeller hvor det er innmating mot regional
og sentralnett. Det følger av dette at produksjon må være større enn forbruk bak punktet for at man 

skal ha innmating tiloverliggende nett i det aktuelle punktet. I noen tilfeller kan det varierer hvorvidt 
man har netto innmating eller netto uttak i løpet aven avregningsperiode, og etter NVEs vurdering må 
man da finne en pragmatisk metode for å håndtere dette. 

I høringsdokumentet punkt 2.10.2 "Beskrivelse av forslaget", skriver NVE om § 17-2: 
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Forslaget innebærer en utvidelse av gjeldende § 17-1, og vil i hovedsak omfatte 
produksjonsrelaterte nettanlegg somfaller utenom § 17-1 på grunn av lokalt uttak." 

Forskriftens § 17-1 lyder: "Kostnadene ved produksjonsrelaterte nettanlegg skal dekkes av 
produsenten og ikke inngå i tarijJgrunnlaget for ordinære uttak. Med produksjonsrelaterte nettanlegg 
menes kraftledninger og andre nettanlegg der krafttransporten skjer enveis fra kraftverket til 
nærmeste utvekslingspunkt i nettet, og som ik/æ er i brUk når kraftverket er ute av drift . .. 
Anlegg som faller utenfor § 17-1 på grunn av lokalt uttak er generelt å regne som nettanlegg og skal 
ha inntektsramme. Etter NVEs vurdering skal forskriftens § 17-2 kun anvendes i de tilfeller hvor felles 
nettanlegg mellom produksjon og overliggende nett er et avgrenset nett. Som nevnt over vil dette 
normalt være en samleskinne eller annet nødvendig nettanlegg direkte tilknyttet produksjonen i 
kraftverket. § 17-2 kommer ikke til anvendelse i tilfeller hvor det mellomliggende nettet har karakter 
av å være et lokalt forsyningsnett med flere tilknyttede kunder. 

Ved "uttak direkte fra felles nettanlegg" har uttakskunden kontrakt med eieren av "det felles 
nettanleggef', og bli tariffert av denne. Dette forutsetter nonnalt en inntektsramme på det 
"mellomliggende nettet" mellom overliggende nett og uttaket. Generelt er det kun et nett med 
inntektsramme som har rett til å tariffere kunder for kostnadec.i det respektive nett. Et gjennomgående 
trekk i de sakene som ble omfattet av OEDs vedtak av 25. mars 1999, var at kraftverket eide og var 
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, og det var dette som lå 
til grunn for innføring av § 17-2 om tariffering av ordinære uttak direkte fra kraftverk. Etter NVEs 
vurdering skal man vise varsomhet med å fravike de tarifferingsmessige hovedprinsipper i tilfeller 
som er mindre avgrenset enn disse. 

En kan argumentere for at lokalt uttak lokalisert nært produksjonen generelt avlaster overliggende nett 
og derfor bør gis en lavere tariff uansett om tilfellet defineres under § 17-2 eller ikke. Per i dag sier 
ikke forskriftens bestemmelser noe eksplisitt om at dette skal hensyntas generelt når nettselskapene 
fastsetter tariffer for sitt nett. Forskriftens § 13-1 e) sier imidlertid at "tariffene kan differensieres etter 
objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold". Hydro Aluminium er i Aura og 
Høyanger kunde hos Statnett. Fra 1.1.2003 benytter Statnett k-faktor modellen for tariffering av uttak i 
blandede punkter. I denne modellen vil forbruk som er lokalisert bak samme tilknytningspunkt som 
produksjon bli gitt en reduksjon i tariffen gjennom k-faktoren. Etter NVEs vurdering er dette en bedre 
metode hvis man i slike tilfeller ønsker å gi lokalt uttak en uiliatt. enn å tolke§ 17-2 som en generell 
bestemmelse som skal gjelde i alle tilfeller. Etter NVEs vurdering var ikke intensjonen bak innføring 
av § 17-2 at man skal fravike de tarifferingsmessigehovedprinsipper i slike generelle tilfeller. Hvis 
dette var intensjonen ville det bety at svært mange av punktene i overføringsnettet i dag skal 
omdefineres til urene punkt. NVE anser ikke dette som hensiktsmessig. Statnett skriver i sitt brev av 
29. november 2002 at uttaket både i Aura og Høyanger vil få en lavere reell sats enn uttak i rene 
uttakspunkt. Statnett skriver at ut fra foreliggende data vil forbruk og industri få en k-faktor i Aura og 
Høyanger på rundt 0.35. Dette betyr en sats for uttak i størrelsesorden 35 % av nivået på satsen i 
sentralnettet i et rent uttakspunkt. 

De aktuelle punktene i denne saken 

Høyanger 

I Høyanger har Hydro aluminium sentralnettskontrakt og betaler en sentralnettstariff i 
sentralnettspunktet og i tillegg en R8-tariff basert på bestilt effekt. Hydro Aluminium skriver i sitt brev 
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av 29. august 2002 at i Høyanger er det felles nettanlegg mellom sentralnettet og nettanlegg som kun 
benyttes av uttak. Dette dreier seg om 2 stk. transformatorer, 2 sett kabler a 130 m og 2 sett bryterfelt 
både på 132 kV og 12 kV siden. Det "mellomliggendenettef' mellom Hydro aluminiums uttak og 
overliggende regionalnett eies av Hydro og har per i dag ingen inntektsramme. 

I Høyanger er altså Hydro Aluminium kunde i sentralnettet og ikke i det mellomliggende nettet 
mellom overliggende nett og Hydro Aluminium sittuttak._Hydro Aluminium tar således ut kraft fra 
sentralnettet og ikke "direkte fra felles nettanlegg". Nettet mellom Hydro sitt uttak og overliggende 
nett er per i dag definert som produksjonsanlegg og har ingen inntektsramme. Som nevnt over følger 
det av forskriftens bestemmelse om ordinære uttak direkte fra kraftverk at uttaket skal ha et 
kundeforhold til det mellomliggende nettet. Dette er ikke tilfelle her. 

Fra Statnett rar vi også opplyst per telefon at i omtrent hele 2002 var uttaket i dette punktet større enn 
innmatingen. Mer konkret sier Statnett at for 2002 er innlevering i punktet 106 MWh, mens uttaket var 
på ca. 434 MWh. Kun i få timer var det netto innmating i dette punktet. I Høyanger er det derfor ikke 
snakk om netto innmating til sentral- og regionalnett, men netto uttak. 

På bakgrunn av de opplysninger NVE sitter mCd kan vi ikke se at Hydro Aluminium sitt uttak i 
Høyanger er å definere innenfor forskriftens § 17-2. 

Aura 

I Aura har som nevnt Hydro Aluminium uttak på både 132 kV og 12 kV. Som ordinære uttak direkte 
fra kraftverk etter § 17-2 regnes kun uttak til distribusjonsnett, og det er derfor kun 12 kV som 
eventuelt vil være aktuelt i så henseende. Også i Aura er Hydro Aluminium kunde i sentralnettet. I 
Aura eies det "mellomliggende nettet" som ligger mellom Hydro Aluminium sitt uttak og 
overliggende nett av Statkraft. NVE har fått opplyst at Statkraft ikke har inntektsramme på det 
"mellomliggende nettet" inkludert samleskinnen som ligger mellom Hydro sitt uttak og overliggende 
nett eid av Statnett. NVE har også fått opplyst at det foregår en ombygging i Aura som vil medføre at 
flere av 12 kV linjene vil bli fjernet og at mye om ikke alt uttak i framtiden vil være fra 132 kV. 

Som nevnt er Hydro Aluminium også i Aura uttakskunde i sentralnettet og ikke i det mellomliggende 
nettet mellom deres uttak og overliggende nett. Som tidligere nevnt følger det av § 17-2 at 
bestemmelsen omfatter uttak direkte fra felles nettanlegg, og dette forutsetter at uttaket har et 
kundeforhold til dette nettet. Statkraft har heller ingen inntektsramme på det mellomliggende nettet i 
Aura 

Statnett skriver i sitt brev av 29. november 2002 at Aura er et punkt i nær balanse mellom produksjon 
og forbruk. NVE har bedt Statnett se på uttakets størrelse i forhold til produksjon i Aura. Dette viste 
seg å være noe vanskeligere å finne eksakte tall på grunn av at noe av uttaket skjer på 12 kV og noe på 
132 kV og en mer komplisert kobling i Aura enn i Høyanger. De beregninger som er gjort viste -. 
generelt at det kunne variere hvorvidt punktet hadde netto innmating eller netto uttak. 

På bakgrunn av den informasjon NVE sitter med i denne saken finner vi ikke at Hydro Aluminium sitt 
uttak i Aura er å regne som uttak etter forskriftens § 17-2. 

Konklusjon - enkeltvedtak 

I medhold av forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 
tariffer av Il. mars 1999 nr. 302 § 18-1, har NVE hjemmel til å gi de pålegg som er nødvendig for 
gjennomføring av forskriftens bestemmelser. 
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På bakgrunn av den infonnasjon NVE sitter med i denne saken kan vi ikke finne at Hydro Aluminium 
sitt uttak: i Aura og Høyanger skal tarifferes etter forskriftens § 17-2. 

Denne ,avgjørelsen lcan .påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt 
underretningen er kommet fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell·ldage skal 
begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet' og sendes gjennom NVE. ' 

På grunn av at tidspUnkt for utsendelse av dette vedtak:etkommer midt i ferieavvikling utsetter NVE 
klagerfriskm til 30. augUst 2003. 

Med hilsen 

~ J..,,~~ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

.~ 
T~ 
seksjonssjef 

Kopi: Statnett SF, Postboks 5192 Majorstua, 0302 OSLO 
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Svar på søknad o~ innlemmelse av linjen Bardufoss -
sentralnettet . 

Vi viser til brev fra Finnfjord Smelteverk av 21. oktober 2002 hvor Finnfjord ber om 
sentralnettets utstrekning til å inkludere linjen Bardufoss - Finnfjordbotn (132 kV). 
NVE har vurdert saken i henhold til energiloven og tilhørende forskrifter. 
Linjen Bardufoss - Finnfjordbotn vil ikke bli tatt inn i sentralnettet. 

Finnfjord Smelteverk skriver i sitt brev av 21. oktober 2002 at Statnett har foretatt 
og konkludert med at denne linjen ·bør inn i sentralnettet fordi den har en viktig funksjon 
sentralnettet så vel som for et velfungerende lcraftmarked. 

Saksopplysninger 

RØD KOPI 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 ~5 95 
Telefaks: 2295 90 
E-pQSt: n __ ",!.Ito 

Internett 

Den aktuelle linjen Bardufoss - Finnfjordbotn eies av Troms Kraft Nett (fKN)- I brev av 26. februar. 
2003 ber NVE TKN om å kommentere brevet fra Finnfjord Smelteverk og gjøre rede for deres syn på . 
en evt. innlemmelse av linjen Bardufoss - Fmnfjordbotn i sentralnettet. NVE mottar svar fra TKN i 
brev av 24. mars 2003. I dette brevet skriver TKN at det fra sentralnettspunktet Bardufoss og til· 
Fmnfjordbotn går to parallelle 132 kV-linjer. I tunglastperioden er TKN avhengig av at begge disse 
132 kV linjene er parallellkoblet, og de oppfatter derfor disse linjene som en radial som har karakter 
av lokalt forsyningsnett, dvs. et regionalnett. TKN mener at den aktuelle linjen i denne saken ikke skal 
inn i sentralnettet. 

- .-

I brev av 26. februar 2003 ber NVE Statnett om å kommentere brevet datert 21. oktober 2002 fra 
Finnfjord Smelteverk. NVE mottar svar fra Statnett i brev av 26. mars 2003. Statnett sier at linjen er 
en dobbeltkurs med lengde ca. 32 km. Statnett er eier av linjene mellom Bardufoss koplingsstasjon og 
Bardufoss kraftverk, ca. 2xl km. Resten av linjene eies av TKN. Statnett sier at Finnfjord Smelteverk 
er en stor forbruker og spiller en viktig rolle i forhold til sentralnettets drift, og Statnett ser det derfor 
som naturlig at Finnfjord får tilknytning til sentralnettet. På denne bakgrunn mener Statnett at 132 kV 
linjene Bardufoss-Finnfjordbotn kan tas inn i sentralnettet. 

NVE mottar brev fra EBL 8. april 2003. Dette brevet følger vedlagt. I dette brevet skriver EBL at de 
ikke ønsker at NVE skal behandle enkeltradialer, men gjøre en helhetlig vurdering av 
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problemstillingen knyttet til alle radialer på en generelt grunnlag. NVE vil svare på EBLs henvendelse 
separat. 

NVEs vurdering 

Energil~vforskriftens § 4-4 g) sier at: "Norges vassdrags-og energidirektorat kan ved enkeltvedtak 
fastsette hvilke anlegg som inngår i sentralnettet . .. 

TKN skriver i sitt brev av 24. mars 2003 at fra sentraInettspunktet Bardufoss og til Finnfjordbotn 
transformatorstasjon (nedtransfonnering til 66 - og 22 kV) går det to parallelle 132 kV linjer med 
tverrsnitt FeAI no 95. og lengde ca. 31 km. I Finnfjordbotn transfonnatorstasjon har Finnfjord 
Smelteverk AS direkteuttak på 132 kV. og er regionalnettskunde. Videre har en uttak på 22 kV til 
alminnelig forsyning. samt 66 kV linjeavgang som forsyner alminnelig forsyning på Senja. TKN 
skriver videre at Finnfjord Smelteverk: i tunglast har et uttak på 116 MVA. mens alminnelig forsyning 
(66 kV og 22 kV) har et uttak på ca. 50 MVA i tunglast. 

Sentralnettet er i hovedsak en ordning for felles tariffering av kunder som er tilknyttet sentralnettets 
nettanlegg og sentralnettets anlegg har til hovedfunksjon og binde sammen regioner. NVE har tidligere 
gjort et vedtak i en sak knyttet til håndtering av radialer. I vedtak fattet i brev av 27. mars 200 l skriver 
NVE at ved avgjørelse om en radial skal innlemmes i sentralnettet legges det vekt på at kostnader ved 
radialer generelt dekkes av radialbrukeren. Videre sier vi at dette innebærer at det generelt ikke er 
grunnlag for at radialer skal tas inn i sentralnettet. Etter vår vurdering er det ikke kommet fram nye 
opplysninger som endrer dette standpunktet. 

Linjen Bardufoss - Finnfjordbotn eies av TKN og anses som nettanlegg som er definert innenfor TKN 
sitt regionalnett. Dette innebærer at kostnaden ved denne linjen kan dekkes innenfor inntektsrammen 
til TKN. Kostnaden ved linjen er med i tarifferingsgrunnlaget i TKN sitt regionalnett. TKN opplyser i 
sitt brev av 24. mars 2003 at vanlig regionalnettstariff regnes for uttak fra denne linjen. solli er en del 
av TKNs regionalnett, og at TKN har videreført sentralnettetsk-faktor modell for tariffering i 
regionalnettet. 

Som tidligere nevnt er sentralnettet hovedsakelig en tariffmessig ordning. Sentralnettet er ikke en 
enhet som drifts- og planleggingsmessig blir behandlet for seg. Forskrift om systemansvaret i 
kraftsystemet legger opp til at regional- og sentralnettet skal ses sammen. Etter NVEs vurdering har 
linjen Bardufoss - Finnfjordbotn en 10kaVregional tilhørighet og går i stor grad til lokal forsyning. 
Sentralnett~ hovedfunksjon er å binde sammen regioner. Innlemmelse av den aktuelle linjen er ikke 
nødvendig i så henseende. Det at Finnfjord Smelteverk er en stor. fleksibel forbruker er ikke et 
argument som er avgjørende for hvorvidt det aktuelle anlegget skal innlemmes i sentralnettet. 
Inkludering av linjen Bardufoss - Finnfjordbotn i sentralnettet vil hovedsakelig bety en omfordeling· 
av kostnader mellom kunder som medfører at Finnfjord Smelteverk får en lavere tariff, mens andre 
kunder i TKN sitt regionalnett får en økt tariff. Dette er i seg selv ikke et relevant argument for 
hvorvidt den aktuelle linjen skal tas inn i sentralnettet. 

Konklusjon 

På bakgrunn av ovenstående finner ikke NVE at det foreligger avgjØrende argumenter for å utvide 
sentralnettets utstrekning til å inkludere iinjen Bardufoss - Finnfjordbotn. 
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Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen seks uker fra det tidspunkt 
underretningen er konunet fram til partene. jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal 
begrunnes skriftlig. stiles til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE. 

Med hilsen 

r > 

d-. <to~ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Kopi: Troms Kraft Nett AS. 9291 TROMSØ; Statnett SF. Postboks 5192 Majorstua. 0302 
OSLO; EBL. Postboks 7184 Majorstua. 0307 OSLO 
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Klage på økt overføringstariff hos Hafslund Nett øst 
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,. ~" 

NVE viser til e-post datert 12. mars 2003 fra Einar Nyhuus, med klage på justering av 
overføringstariff (nettleie) i forbindelse med sammenslåingen og opprettelsen av Hafslun('l·~~·: 

.':, ':.:~ :;; .. '.: ':" .... ':.'-;'t 

øst fra årsskiftet. NVE har vurdert saken i forhold til bestemmelsene i energiloven og tUliø'e' . ...; 
forskrifter. På bakgrunn av den informasjon NVE sitter med i denne saken, fl'nner vi ildi~~~f'y~r*): 
Hafslund Nett øst sine tariffendringer er i strid med gjeldende regelverk. 

Nyhuus klager på at Hafslund Nett øst har økt overføringstariffens fastledd fra 992;,1.:.t.~J700:kr/år, 
mens energileddet er økt fra 15,13 øre/kWh til 21,40 øre/kWh i vinterhalvåret og 18:90)Øre(1cWh om 

_.' --,-,-" - ,_o 

sommeren. 

NVE har bedt Hafslund Nett øst redegjøre for bakgrunnen for tariffendringen,og i brev av Il. april 
og 11. juni 2003 kommer selskapet med sine kommentarer. Det vises til at Hafslund Nett øst er et 
resultat aven sammenslåing av nettselskaper, og atoverfØringstariffene ble justert som følge av at de 
tidligere selskapenes tariffer ble harmonisert. Hafslund Nett øst medgir at kundene i området til 

tidligere Rygge Hverk har kommet ugunstig ut etter hannoniseringen. 

NVEs vurdering 

Nettselskapene har monopol på overføring av kraft til kunder innenfor sine forsyningsområder, og 
virksomheten blir regulert av NVE. Energiloven og tilhørende forskrifter legger rammer for hvordalJ. 

nettselskapene kan utforme sin overføringstariff. Nettselskapet er selv ansvarlig for at utarbeidelse av 
tariffen skjer i henhold til gjeldende regelverk. Hvis NVE får infonnasjon om at et nettsClskap 
praktiserer en tariff som er i strid med bestemmelsene i gjeldende forskrifter, kan NVE pålegge 

nettselskapet å endre den. NVE gjør imidlertid ingen detaljstyring ved utfonningen av 
overføringstariffen, og har ikke hjemmel til å pålegge nettselskaper å redusere sine tariffer, så lenge de 
er innenfor de bestemmelser som gjelder. Tariffen kan imidlertid aldri settes høyere enn at den er 
innenfor den inntektsrammen som NVE har saU for selskapet. 

NVE regulerer nettselskapene ved at de hvert år får en inntektsramme av oss som sier hvor mye 
inntekt de totalt kan hente inn fra nettvirksomheten. Denne inntektsrammen blir satt for å dekke 
selskapets kostnader med å eie og drive nett, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital. Henter 
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nettselskapet inn mer inntekt gjennom overføringstariffen enn hva som er tillatt i forhold til 
inntektsrammen, er de forpliktet til å betale dette tilbake til sine kunder gjennom lavere tariffer de 
påfølgende år. Dette blir fulgt opp av NVE hvert år. Henter de inn mindre inntekt gjennom tariffen enn 
tillatt, har de mulighet til å hente inn dette gjennom høyere tariffer de påfølgende år. 

Utjevning av tariffer ved sammenslåing av nettområder 

Hafslund Nett øst opplyser at overføringstariffene har blitt justert som følge av harmonisering av de 
innfusjonerte selskapenes tariffer. 

Ved sammenslåinger/fusjoner sier forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 
nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 nr. 302 (forskrift om kontroll av nettvirksomhet) § 17-6 
at det skal innføres like overføringstariffer innenfor det nye nettområdet. Hovedgrunnen til dette er at 
når et selskap ikke lenger har separate regnskap vil det over tid være vanskelig å argumentere for ulike 
kostnader som opphav til forskjeller i tariffen. Dermed faller grunnlaget for å operere med ulike 
tariffer bort. Å operere med ulike tariffer innen for ett og samme selskap vil således være i strid med 
forskriftens bestemmelse som sier at nettselskapets tariffer skal være ikke-diskriminerende og 
objektive. Noe upresist betyr dette at tariffen skal være lik for like kunder innenfor ett og samme 
nettområde. 

Vi vil imidlertid presisere at når nettselskaper velger å slå seg sammen, åpner forskriftens § 17-6 for at 
ulike tariffer kan opprettholdes i en overgangsperiode på inntil tre år, dersom tariffene i forkant var 
vesentlig forskjellige. 

Sammenslåing av inntektsrammer 

Ved oppkjøp og sammenslåing av selskaper, krever forskrift om kontroll av nettvirksomhet i § 10-4 at 
summen av selskapenes årlige inntektsrammer skal legges til grunn for beregning av det nye 
selskapets inntektsramme. "Oppkjøp eller sammenslåinger skal ikke medføre at den samlede årlige 
inntektsrammen øker", heter det i forskriften. Dette blir kontrollert av NVE. 

Hafslund Nett øst har beregnet sine overføringstariffer på bakgrunn av kostnadsstrukturen og 
inntektsrammene til de sammenslåtte selskapene. Den endelige inntektsrammen for det fusjonerte 
selskapet har foreløpig ikke blitt vurdert av NVE. Selskapets konsesjonssøknad er under behandling i 
NVE, og den nye inntektsrammen vil bli endelig fastsatt når konsesjon foreligger. Dette kan få 
betydning for tariffene i området, dersom vi finner at kostnadsdelingen mellom Viken Nett og 
Hafslund Nett øst er i strid med forskriftene. 

Engangsjusteringer i inntektsramme 

Hafslund Nett øst opplyser også at inntektsrammen har blitt oppjustert som følge av faktisk økning i 
levert energi for perioden 1997-2001. 

NVE fastsetter hvert femte år nytt beregningsgrunnlag for nettselskapenes årlige inntektsramme. Ved 
begynnelsen av ferriårsperioden blir volumet av levert energi for perioden estimert, og inntektsrammen 
justeres når mengden faktisk levert energi er fastslått. Dersom mengden levert energi øker, vil behovet 
for nyinvesteringer øke, og inntektsrammen oppjusteres for å gi nettselskapene midler til å møte dette 
investeringsbehovet. 

NVE beregner mengden av faktisk levert energi, og fatter vedtak om justering i inntektsrammer på 
bakgrunn av dette. Når inntektsrammen øker, tillates overføringstariffene å øke tilsvarende. 
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Krav til utformingen av overjøringstarifjene 

Når det gjelder utformingen av overføringstariffene, krever § 14-2 i forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet at tariffen for husholdninger skal bestå av et fastledd og et energiledd. Fastleddet skal 
rnin~mum dekke kundespesifIkke.kostnader, dvs. kostnader til.måling, avregning, faktureriqg og . 
lignende. Energileddet er et forbruksavhengig ledd (øre/kWh) og skal minimum dekke kostnaden ved 
elektriske tap i nettet. Energileddet kan i tillegg dekke en andel av de faste kostnader som ikke dekkes 
inn gjennom fastleddet. Fordeling av de resterende kostnadene mellom energiledd og fastledd er opp 
til nettselskapet selv å avgjøre. 

Kostnadene i elektriske nett er delvis bruksavhengige kostnader knyttet til de elektriske tapene i 
ledningene og delvis kapital- og vedlikeholdskostnader som ikke varierer med bruken av nettet på kort 
sikt. Energikostnadene ved overføringstap i ledningene utgjør bare ca. 10 % av de samlede kostnadene 
i overføringsnettet. Det betyr at den største delen av kostnadene er faste kostnader som ikke varierer 
med forbruket. 

Konklusjon 

NVE fatter vedtak med hjemmel i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 18-1, som sier at NVE 
"kan gi de pålegg som er nødvendige/or gjennom/øring av den/orskrift og de vilkår satt i konsesjoner 
gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat i medhold av energiloven ". På bakgrunn av forskriftens 
bestemmelser, kan ikke NVE finne at Hafslund Nett øst sin tarifføkning og utformingen av tariffene 
strider mot gjeldende regelverk, og har dermed ikke grunnlag for å pålegge selskapet å endre sine 
tariffer. 

NVE kan heller ikke finne at tariffene bevisst har vært satt høyere enn det selskapets inntektsramme 
tillater. Om det likevel viser seg at inntekten for 2003 blir høyere enn tillatt, vil NVE i 2004 fatte 
vedtak som innebærer at merinntekten blir tilbakeført kundene gjennom utformingen av tariffene i det 
etterfølgende år. 

Med hilsen 

{-~~ 
avdelingsdirektør 

Vedlegg: 
Kopi: 

Brev fra Hafslund Nett øst 
Hafslund Nett øst 

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 

enerl!ideoartementet Ol! sendes gjennom NVE. 
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Tussa Nett AS 
Langemyra6 
61500RSTA 

Vår dato: 
1 4. 07. 2D1n 

Vår ref.: NVE 200301010-4 emk/ave 
Arkiv: 912-653.4 
Deres dato: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
AmeVenjum 
22959258 

Ulstein Verft AS klager på tariffene til Thssa Nett AS 

nØD Ko 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091 Majorstua 
0301 OSLO 

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

Org.!'Ir::':. ' 
N0970 205 039 MVA 
Bankkonto: -: _ 
769405 08971 

Ulstein Vedt mener at Tussa Nett bar fastsatt for bøye tariffer og at nettselskapet bar en 
unødvendig kompleks tariffstruktur. NVE mener at Tussa Nett ikke bar opptrådt i strid med 
regelverket ved tarifferingen av Ulstein Vedt; og NVE finner dedor ikke å kunne pålegge 
nettselskapet å endre sine tariffer og tarifferingspraksis. 

Bergen Energi AS har i brev av 4. mars 2003 på vegne av Ulstein Verft (Ulstein) klaget på Tussa Nett 
AS (Tussa) sine tariffer. Klagen gjelder både nivået på tariffene og tariffstrukturen. Ulstein Verft har i 
telefaks av 3. mars 2003 gitt Bergen Energi fullmakt til å opptre på vegne av verftet i saken. 

Tussa har gitt sine kommentarer i saken i brev av 31. mars 2003. 

Partenes anførsler 

Ulstein viser til at ved uendret energiforbruk vil verftet fra 2002 til 2003 få en økning i sine 
overfØringskostnader tilsvarende 24 %. Ulstein mener dette er urimelig og ber om at NVE vurderer 
grunnlaget for denne økningen. Ulstein mener videre at Tussa har en kompleks tariffstruktur som gjør 
det vanskelig for nettkundene å beregne og kontrollere sine energikostnader. Ulstein ber derfor om en 
"vurderingfra NVE når det gjelder bruk aven slik kompleks tariff struktur overfor store og små 
kunder". 

Om økningen i tariffene for fra 2002 til 2003 viser Tussa til at tariffene for 2002 ble fastsatt på et 
uriktig grunnlag. Tussa opplyser at tariffene for 2002 ble kalkulert på et tidspunkt da inntektsrammen 
for dette året ikke var kjent, samtidig som endelig inntektsramme for 200 1 heller ikke var endelig 
avklart. Begge disse forholdene medførte at tariffene for 2002 ble satt for lavt. For kunder uten 
effektavregning ble denne feilprognoseringen justert høsten 2002, mens tariffene for andre kunder 
først ble korrigert med virkning fra og med 2003. Tussa viser også til økte sentralnettkostnader. 

Med unntak for effektleddet mener Tussa at selskapet har en tariffstruktur som i hovedsak er 
sammenfallende med den struktur som andre selskaper praktiserer. Tussa har en tidsdifferensiering av 
energi leddet for timemålte kunder tilsvarende den inndeling som benyttes i sentralnettet. Tussa har 
også valgt å differensiere effektleddet over tid avhengig av lastforholdene i nettet, dvs. at 
effektuttakene er mer kostbare for kunden i høy- enn i lavlastperioder. 
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Tussa ser at tariff differensieringen over tid kan gi uoversiktlige fakturaer, men selskapet opplyser at de 
arbeider med å gjøre faktureringen mer forståelig og samtidig infonnere kundene bedre om sine 
tariffer. 

NVEs vurdering 

Regelverket for den praktiske utformingen av nettariffene for uttak erå finne i forskrift 11. mars 1999 
nr. 302 (forskrift om kontroll av nettvirksomhet). 

Tussa opplyser at hovedårsaken til tarifføkningen fra 2002 til 2003 skyldes innarbeiding av 
mindreinntekt fra tidligere år, samt økte kostnader i overliggende nett. 

Det framgår bl.a. av forskriften § 13-1 bokstav g) tariffene skal fastsettes slik at de gir dekning av 
nettselskapets kostnader gitt ved den tildelte inntektsramme, kostnader i overliggende nett m. v. Siden 
tariffene er enhetspriser må nettselskapene i tillegg fordele inntektsrammen på antall kunder, samt 
kundenes energi- og effektuttak (og innmating). Ved fastsettelse av disse størrelsene må nettselskapet 
basere seg på forventningsverdier, siden tariffene fastsettes i forkant av avregningsperioden. Bl.a. fordi 
kundenes faktiske energi- og effektuttak.kan avvike fra forventingsverdiene, vil det også oppstå mer
eller mindreinntekt i forhold til den tildelte inntektsramme. Det framgår av forskriften at 
nettselskapene kan håndtere mer- eller mindreinntekter gjennom en justering av tariffene,jf. § 8-6. 
Når Tussa har økt sine tariffer med bakgrunn i selskapets akkumulerte mindreinntekt så er dette iht. 
forskriftens bestemmelser. Tussa viser også til at selskapet følger opp mer-/mindreinntekten særskilt 
for hver enkelt kundegruppe. På grunn av problemer med kundeinformasjonssystemet ble ikke 
tariffene for kunder med effektavregning justert for akkumulert mindreinntekt høsten 2002. Disse 
kundene opplevde derfor en spesiell stor tarifføkning fra og med 2003. Tarifføkningen i 2003 ble i 
tillegg forsterket pga. endringer i sentralnettstariffene. 

NVE mener det er viktig at nettselskapene tilstreber å utforme og justere sine tariffer med tanke på 
oppnå stabilit~t og forutsigbarhet så langt dette er mulig. Selv om det i noen grad er Tussa sine egne 
disposisjoner som førte til en forholdsvis stor økning i tariffen til bl.a. Ulstein Verft i 2003, kan NVE. 
ikke se at Tussa har opptrådt på en måte som er i strid med regelverket ved fastsettelsen av sine 
tariffer. 

NVE har ikke lagt bestemte føringer mht. hvordan nettselskapene deler inn sine kunder i ulike 
kundegrupper eller satt begrensninger på antall kunde- eller tariffgrupper. Dette betyr likevel ikke at 
NVE godtar en hvilken som helst inndeling i slike grupper. Hovedkravet om inndeling i grupper er at 
inndelingen ikke skal være diskriminerende for enkeltkunder og for øvrig gjøres på et objektivt og 
kontrollerbart grunnlag basert på relevante nettforhold. 

Tussa har en inndeling i tariffgrupper for uttak som i hovedsak bestemmes av følgende kriterier: 

ordinære og utkoblbare overføringer 

time-/effektmålte og energimålte 

spennings-/nettni vå. 

Dette er en tradisjonell inndeling som stort sett brukes av alle nettselskaper. Det er heller ingen tvil om 
at en slik inndeling i grupper etter disse kriteriene er innenfor de rammer som regelverket setter. 

For timemålte kunder med effektavregning har Tussa sesongdifferensiert energi leddet. Tapene i 
overføringsnettet varierer over tid avhengig av den samlete lasten i nettet. Siden energi leddet skal 
reflektere de marginale tapene er det viktig at energi leddet også differensieres over tid. I forskriften § 
14-1 er det derfor regelfestet at energi leddet for uttak i sentral- og regional nettet skal 
tidsdifferensieres. For uttak i distribusjonsnettet er det så langt ikke satt bestemte krav til 
tidsdifferensiering for ordinære uttak. Differensieringskravet etter § 14-1 må imidlertid oppfattes som 
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minimumskrav, og NVE har derfor i prinsippet ingen innvendinger mot at nettselskapene velger en 
utvidet tidsdifferensiering i forhold til de satte minimumskravene. 

Tussa har også valgt å differensiere sine effekttariffer over året. Differensiering av effektleddet er ikke 
spesielt omtalt i regelverket, men NVE har i sin forvaltningspraksis.akseptert at nettselskapene 
opererer med ulike effekttariffer over året,da det kan hevdes at en slik differensiering vil gi en 
fordeling av kostnadene som bedre samsvarer med den en~elte kundens effekt- eller 
dimensjoneringsansvar. 

NVE ser at en tariffstruktur bestående av mange kundegrupper og med en tilhørende differensiering av 
tariffleddenekan gi en mer sammensatt og uoversiktlig tariffstruktur. NVE mener likevel at disse 
hensyn ikke skal kunne· overskygge de overordnede målene om effektivitet og kostnadsfordeling som 
ønskes ivaretatt gjennom tariffene. Antalltariffgrupper vil som hovedregel ikke være problematisk for 
kundene siden disse kun må forholde seg til de tariffer som er fastsatt for "sin"tariffgruppe. Det er 
også NVEs vurdering at de fleste kunder som driver nærlngsbasert virksomhet bør kunne forholde seg 
til og handtere en ordning der tariffleddene varierer over tid. 

Vedtak 

NVE kan ikke se at Tussa Nett AS gjennom sin tariffering av Ulstein Verft AS har opptrådt i strid med 
regel verket. 

*** 
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. 

Med hilsen 
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Vang Energiverk 

2975 Vang i Valdres 

Vår dato: 1 6. 07. 200l 

Vår ref.: NVE 200300118-4 emk/ave 
Arkiv: 912-653.4 
Deres dato: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
ArneVenjum 
22959258 

RØD KOPl 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091 Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 229S 9S 9S 
Telefaks: 22 9S 90 00 
E-post nve@nve.no 
Internett: www.nve.nO· 

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

Klage fra Tyinstølen Thristhytte på beregning av anleggsbidrag - Vang 
Energiverk 

Tyinstølen Turisthytte mener at Vang Energiverk ikke følger regelverket og inngåtte avtaler ved 
fastsettelse av anleggsbidrag. Slik saken er framstilt finner NVE ikke grunnlag for å ta stilling til 
anleggsbidragets størrelse, men NVE redegjør for forståelsen av regelverket og grunnlaget for 
beregningen av anleggsbidraget i dette tilfellet. 

Tyinstølen Turisthytte v/Ola K. Strand (TT) har i brev av Il. mars 2003 klaget på Vang Energiverk 
(VEV) sin fastsettelse av anleggsbidrag ved strømtilknytning av nye kunder i området Tyinstølen i 
Vang kommune. TT har fremsatt ytterligere synspunkter til saken i telefaks datert 2. april 2003. 

VEV har gitt sine kommentarer til saken i sitt brev av 24. april 2003. 

Partenes anførsler 

TT viser til at det planlegges å bygge et strømnett for framføring av strøm til Tyinstølen Turisthytte og 
hytter beliggende i 'samme området. TT hevder det-er inngått diverse avtaler mellom TT, Vang 
kommune, hytteeierne og VEV om finansieringen av de planlagte overføringsanleggene. TT har sagt 
seg villig til å forestå utbyggingen av lavspenningsanlegget. TT hevder at hytteeierne har fått et tilbud 
på kr 35000,- for å bli tilknyttet strømnettet, men hevder at TT vil kunne "gi kunden et tilbud om å 
tilknytting på samme vilkår som energiverket for 28 700 kr" til bygging av lavspenningsnettet. TT 
mener at VEV ikke har rett til å kreve et anleggsbidrag tilsvarende kr 12000,- til finansiering av 
høyspenningsanlegget. TT mener at den planlagte høyspenningskabelen er ''fullfinansiert'' etter 
inngåtte avtaler, og TT hevder at HI følge fremlagte dokumenter har ikke Vang Kommune eller Vang 
Energiverk noen rett til å forlange anleggsbidrag av hytteeierne så lenge energiverket selv ikke bygger 
ut nettet.". TT mener også at VEV sitt valg av trase for framføring av høyspenningsnettet ikke er det 

beste. 
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VEV opplyser at det opprinnelig var planlagt å forsyne området rundt Tyinstølen ved å bygge en 
høyspenningslinje fra tidligere Tyin Hotell langs vestsiden av Tyin. Av kostnads- og miljømessige 
årsaker er nå dette og andre alternativer skrinlagt, og VEV planlegger nå å forsyne Tyinstølen-området 
ved å legge en sjøkabel fra østsiden av Tyin. VEV hevder at denne løsningen ikke vil påføre de nye 
nettkundene økte kostnader. VEV opplyser også at det fastsatte anleggsbidraget vil dekke knapt l, 4 
mill. kr aven beregnet totalkostnad på ca. 1,8 mill. kr. VEV aksepterer at TI kan velge installatør til 
bygging av lavspenningsnettet. 

NVEs vurdering 

Det framgår av den foreliggende dokumentasjonen i saken at partene i noen grad bygger sine 
konklusjoner på premisser som enten ikke har relevans for NVEs standpunkt i saken eller forhold som 
ikke reguleres av NVE. Det vises her til partenes referanser til inngåtte avtaler, tilbud, budsjettvedtak 
mv. Vi vil innledningsvis knytte noen kommentarer til disse forholdene, og deretter redegjøre nænnere 
for selve beregningen av anleggsbidraget. 

Generelt om inngåtte avtaler 

En sluttkunde eller en utbygger som ønsker å knytte seg til strømnettet står i utgangspunktet fritt til å 
inngå avtale med nettselskapet om vilkår for tilknytning til nettet. Slike skriftlige eller muntlige avtaler 
er underlagt privatretten, og NVE er ikke gitt myndighet til å ta stilling til tvister mellom partene om 
forståelsen av de privatrettslige avtaler som er inngått. Selv om det er avtalefrihet så kan likevel ikke 
partene inngå avtaler som ikke er forenlige med energiloven og bestemmelser som er fastsatt i 
medhold av denne. Hvis det er uenighet mellom VEV og TI om forståelsen av inngåtte avtaler må 
eventuelt en av partene bringe saken inn for domstolene. 

Vang kommune 

Både VEV og TI viser til avtaler inngått med og budsjettvedtak gjort av Vang kommune. Vi vil 
undecsterke at NVE i denne forbindelse kun regulerer nettselskapene, dvs. den del av VEV som er 
tildelt en inntektsramme av NVE. Den konsesjon som er gitt VEVer knyttet til nettselskapet som egen 
juridisk person, og er uavhengig av hvem som er eier av selskapet. Det er derfor også uten betydning 
om nettselskapet er eiet av stat, kommune eller private. Det følger av dette at en part, f.eks. en 
utbygger, kan ikke påberope seg en rettighet overfor nettselskapet ved å vise til avtaler inngått med 
selskapets eier. 

Fastsettelse av anleggsbidraget 

Nettselskapene reguleres først og fremst gjennom forskrift l L mars 1999 nr. 302 (forskrift om kontroll 
av nettvirksomhet). Regelverket om anleggsbidraget er spesielt omtalt i forskriften § 17-5. 

Tyinstølen Turisthytte og hytter i samme området er ikke tilknyttet VEV sitt strømsnett. Når noen av 
disse sluttkundene ber om å bli tilkoblet strømnettet følger det direkte at § 17-5, første ledd at 
grunnlaget for at VEV kan innkreve et anleggsbidrag i dette tilfellet er oppfylt. 

§ 17-5 setter grenser for hvilke nettanlegg som nettselskapet kan kreve at kunden helt eller delvis 
finansierer gjennom et anleggsbidrag. Det følger av § 17-5 at VEV kan kreve at en sluttbruker, f.eks. 
den enkelte hytteeier, dekker inntil 100 % av anleggskostnadene til de nettanlegg som kunden er 
enebruker av, f.eks. stikkledningen til kunden. Om innkreving av anleggsbidrag til nettanlegg som 
forsyner flere kunder heter det i paragrafens tredje ledd at "Når en tilknytning som beskrevet i først og 
andre ledd utløser forsterkninger i radielle fellesanlegg kan en forholdsmessig andel av disse 
kostnadene inngå i anleggsbidraget. ". Det er ingen tvil om at den planlagte sjøkabelen fra 
Lortevikøddin på østsiden av Tyin til Tyinstølen-området er å anse som et radielt fellesanlegg, og 
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følgelig kan VEV kreve anleggsbidrag til finansiering av dette nettet. Når det i bestemmelsen heter "en 
forholdsmessig andel" så er dette å forstå slik at kunden ikke skal dekke merkostnader som skyldes at 
nettet er dimensjonert høyere enn kundens eller kundegruppens effektbehov . Det må likevel tas hensyn 
til at nettanlegg bare unntaksvis kan dimensjoneres eksakt i forhold til kundens behov. 

Anleggsbidraget skal i utgangspunktet beregnes individuelt for den enkelte sluttkunde. Det er likevel 
vanlig praksis av ved tilknytninger av hytte- eller bol~gfelt så fordeles det totale ~leggsbidraget likt på 
alle kundene. En slik praksis er også forvaltningsmessig akseptert når kundene tilhører samme 
tariff gruppe. 

Det følger av det som er sagt i det ovenstående at VEV kan kreve at de kunder som ønsker 
strØmtilknytning i Tyinstølen-området dekker alle kostnadene til bygging av sjøkabel fra 
Lortevikøddin, samt alle tilhørende lavspenningsanlegg. VEV kan likevel ikke kreve at kundene 
dekker merkostnader hvis nettet dimensjoneres høyere enn det som er nødvendig og mulig i forhold til 
kundemassens samlete effektbehov . Kundene skal heller ikke dekke eventuelt andre merkostnader som 
ikke kundene er årsak til, f.eks. at det velges dyrere løsninger enn den billigste alternative 
linjebygging. 

Sjøkabelen på tvers av Tyin til Lortevikøddin planlegges tilkoblet en ny sjøkabel fra tidligere Tyin 
Hotell. VEV planlegger at denne kabelen over tid bl.a. skal forsyne området rundt Tyinholmen Hotell 
og Eidsbugarden. Dette innebærer at VEV ikke kan kreve at kundene i Tyinstølen-området dekker alle 
kostnadene til denne kabelen, men at det gjøres en forholdsmessig fordeling etter § 17-5, tredje ledd. 

Det framgår av § 17-5 at denne fastsetter et Øvre tak for størrelsen på anleggsbidraget. Dette innebærer 
at regelverket ikke er til hinder for at VEV kan finansiere en større andel av investeringen i nye 
nettanlegg enn det som kreves av regelverket. Velger VEV å gjøre dette krever regelverket at andre 
tilsvarende kunder eller utbygginger behandles på samme måte. 

Valg av entreRrenØr 

VEV har som områdekonsesjonær plikt til å koble alle forbrukskunder til nettet, og i utgangspunktet 
kan også nettselskapet selv bestemme valg av entreprenør. NVE er ikke gitt kompetanse til å 
bestemme eller sette krav til konsesjonærens valg av entreprenør, men NVE kan som 
reguleringsmynaighet ta stilling til om de priser og andre vilkår som legges til grunn for 
anleggsbidraget kan aksepteres elter ikke. 

Bygging og drift av nettanlegg med driftsspenning høyere enn 1000 V er konsesjonspliktig, mens det 
for anlegg med spenning lavere enn dette ikke kreves spesielle konsesjoner. Det er således ingen 
formelle hindringer for at TI selv kan velge entreprenør til bygging av lavspenningsanlegget. VEV må 
imidlertid kunne sette spesifikasjonskrav til gjennomføring, gitt at nettselskapet skal overta det 
framtidige økonomiske og driftmessige ansvaret for dette anlegget. 

Vedtak 

Vang Energiverk har ikke anledning til å inngå avtaler i strid med forskriftens bestemmelser. NVE 
pålegger Vang Energiverk å beregne et anleggsbidrag etter de forutsetninger som er nedfelt i 
forskriften § 17-5. Velger Vang Energi verk ikke å kreve maksimalt anleggsbidrag etter § 17-5 må 
nettselskapet gjøre dette på en måte som ikke bryter med kravet om ikke-diskriminering, jf. bl.a. 
forskriften § 13-1, bokstav c). 
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*** 
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 eventuelIldage skal 
begrunnes skriftlig. stiles til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE. 

Med hilsen 
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Troms Kraft Nett AS 

9291 TROMSØ 

Vår dato: 2 It. 07. 2003 
Vår ref.: NVE 200203487-5 emk/nsp 
Arkiv: 912-653.4rrroms Kraft Nett 
Deres dato: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Nils Spjeldnæs 
22959274 

Klage på Troms Kraft Nett sin regionalnettstariff - vedtak 
Finnfjord Smelteverk AS stiller spørsmål vedrørende Troms Kraft Nett AS sin bruk av 
referansetimer for fastsettelse av andre tariffiedd. Samtidig krever Finnfjord ~lIlel1:eV.!1: 
Troms Kraft Nett AS med tilbakevirkende kraft tildeles separate inntektsrammer for 
og distribusjonsnett. NVE har vurdert klagen i henhold til forskrift av 11. mars 1999 
økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 
om kontroll av nettvirksomheten). NVE kan ikke finne at den praksis som 
har lagt til grunn ved fordeling av inntektsramme mellom regional- og 
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strid med gjeldende regelverk og vil således ikke imøtekomme klagers krav om en 
separate inntektsrammer. Etter NVEs vurdering bryter ikke Troms Kraft Nett AS sin 
anvendelse av kundens maksimale effektuttak som avregningsgrunnlag i effektleddet med 
intensjonene i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. 

Finnfjord Smelteverk AS (FS) har i brev av 26. august 2002 tatt opp en rekke forhold vedrørende 
Troms Kratt Nett AS (TKN) sin regionalnettstariff, herunder TKN' s fordeling av inntektsrammer på 
nettnivå og bruk av referansetimer ved fastsettelse av effektledd. FS hevder at de prinsipper TKN 
benytter, uttrykt gjennom SKM-rapport, ved fordeling av kostnader er irrelevant for fordelingen av 
inntektsrammen mellom regional nett og distribusjonsnett og kan heller ikke se hvordan disse 
prinsippene er fulgt. FS tolker videre forskrift om kontroll av nettvirksomheten dit hen at de 
referansetimer som skal utgjøre avtegningsgrunnlaget skal være definert på forhånd og at dette skal 
ligge fast over året. Avslutningsvis ber FS om at NVE behandler saken med sikte på at det opprettes 
en klar definisjon på begrepet "definerte referansetimer" og at TKN med tilbakevirkende kraft tildeles 
separate inntektsrammer for regional- og distribusjonsnett. NVE har derfor begrenset seg til å se på 
disse to forholdene. 

TKN har i brev av 25. november 2002 gitt sine kommentarer til FS sin klage. I brevet går det frem at 
TKN har lagt til grunn NVE sin beregningsmetodikk ved fordeling av inntektsrammen mellom 
nettnivåene. TKN hevder videre at de ikke kan se at de prinsipp de har lagt til grunn ved fastsettelse av 
effektleddet gir skjevfordeling mellom kundene. 
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NVE sin vurdering 

Vi vil innledningsvis opplyse at partenes anførsler kun vill,>li vurde~ i den grad de har relevans og er 
viktige for å begrunne saken, jf. forvaltningslovens § 25. 

NVE vil i det følgende gi sin vurdering av klagen til FS når det gjelder kravet om separate 
inntektsrammer for hhv. regional- og distribusjonsnett og fastsettelsen av referansetimer for andre 
tariffledd. I tillegg vil vi kommentere den praksis som benyttes av TKN for håndtering av mer
lmindreinntekt uttrykt i SKM-rapporten. 

Fordeling av inntektsrammen mellom nett nivå 

Et av prinsippene ved utformingen av tariffene er at disse skal gi nettselskapet inntekter til dekning av 
kostnader innenfor tildelt inntektsramme, kost~ader i.overliggen& nett, innbetalt eiendomsskatt og 
lovpålagt innbetaling til energifond. NVE fastsetter inntektsrammer for hvert enkelt nettselskap som 
omfatt~r all deres nettvirksomhet, uavhengig av nettnivå. I de tilfeller der nettselskapet eier nett på 
forskjellige nettnivå skal inntektsrammen fordeles på disse av nettselskapet selv med utgangspunkt i 
de kostnadene som kan tilbakeføres til de respektive nettnivå. Om fordelingen av inntektsrammen på 
forskjellige nettnivå heter det i forskrift om kontroll av nettvirksomheten § 7-5 at: 

Nettselskapet plikter å se til at fordelingen av årlig inntektsramme for eget nett på sentral-, regional
og distribusjonsnett skjer etter objektive og ikke-diskriminerende kriterier. 

I forskriftens definisjon på regionalnett heter det videre at regionalnettet er overføringsnettet mellom 
sentralnett og distribusjonsnett. Som en hovedregel innebærer dette linjer under sentralnettet med 
spenningsnivå over 22 kV, samt hovedtrafoer med nedtransformering til 1-22 kV. Av vedlagte SKM 
rapport i TKN' s brev av 25. november 2002 går det frem at selskapet har lagt til grunn NVEs 
beregningsmetodikk for fordeling av inntektsrammen mellom nettnivåene. Fordelingen av 
inntektsrailunen er således fordelt mellom nettnivåene med bakgrunn i regnskapene for sentral-, 
regional- og distribusjonsnettet i årene 1994 og 1995. I årene etter 1997 er inntektsrammen for hvert 
av nettnivåene basert på utvikling i konsumprisindeks, spotpris, forbruksutvikling og korrigeringer 
foretatt av NVE. NVE forutsetter her at den sammeberegningsmetodikken er benyttet i inneværende 
reguleringsperiode. På bakgrunn av oversendt tallmateriale kan ikke NVE finne at fordelingen av 
inntektsrammen Rå de ulike nettnivåene har vært i strid med kriteriene om obj~ktivitet og ikke
diskriminering 'og vil således ikke imøtekomme kravet til FS om en tildeling av separate 
inntektsrammer for de to nettnivåene. 

Fordeling av kostnader mellom uttakskunder på regionalnettsnivå ,- ~-

For uttak i sentral- og regionalnett gir § 14-1 føringer. Her heter det at energileddet (gjennom de 
marginale tapsprosentene i hvert enkelt tilknytningspunkt) så langt som mulig skal beregnes med 
hensyn til systembelastningen i et samlet nettsystem og en produksjons- og lastsituasjon som er 
representativ for hvert enkelt tidsavsnitt. Energileddet skal gjennom dette reflektere den kortsiktige 
kostnad som påføres nettet ved overføring av kraft. NVE vil her gjøre oppmerksom på de endringer i 
forskrift om kontroll av nettvirksomheten § 14-1, som ble gjort gjeldende fra og med l. januar 2003, 
der det går frem at energileddet skal være niferert de enkelte tilknytningspunkter også i regionalnettet. 

I henhold til § 14-1, 2. ledd i forskrift om kontroll av nettvirksomheten heter det at: 
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[ sentral- og regionalnett skal effektbaserte tarifJledd fastsettes med utgangspunkt i kundens 
effektbelastning i definerte referansetimer. Referansetimene skal så langt som mulig ikke kunne 
forutsies av nettbrukerne. Det kan legges flere målinger til grunn. 

TKN har ved fastsettelsen av effektleddet i 2002 lagt til grunn kundenes maksimale effektuttak 
innenfor hver måned multiplisert med en månedsdifferensiert sats for beregning av netto effektledd. 
FS mener en slik praksis er i strid med forskriftenes bestemmelser og gir en skjevfordeling av 
kostnadene mellom de ulike uttakskundene. 

Bakgrunnen for dagens tariffstruktur (med variable og faste ledd) tar utgangspunkt i økonomisk teori 
som sier at samfunnsøkonomisk optimal ressursbruk oppnås ved at prisen på et gode (her 
kraftoverføring) settes lik marginalkostnaden ved å frembringe godet for konsum. I de tilfeller der 
marginalkostnaden er lavere enn enhetskostnaden (gjennomsnittskostnaden) må 
kostnadsdekningsproblemet løses særskilt. TKN har i dette tilfellet lagt til grunn nettkundenes 
maksimale månedlige effektuttak og månedlige satser ved beregning av nettoeffektledd. Etter NVE sin 
vurdering skal fastleddet gi en mest mulig nøytral innhenting av nettselskapets residuale kostnader. 
Metoden som benyttes skal således ivareta kravet om at tariffene skal være objektive og ikke 
diskriminerende, jf. § 13-1 bokstav c. Bruken av kundens maksimale effektuttak som 
avregfiingsgrunnlag for effektleddet innebærer at kundene samlet sett får et høyt effektgrunnlag og at 
satsen som benyttes blir tilsvarende lav. En bruk av kUndens effektuttak i nettets makslasttime(r) vil 
samlet sett gi et lavere effektgrunnlag og satsen må justeres opp. NVE har ikke sett på hvilke praktiske 
konsekvenser en bruk av sistnevnte metode ville lede til for FS, men kan konstatere at grunnlaget 
hadde vært lavere (med mindre kundens maksimale effektuttak og nettets makslasttime er 
sammenfallende) og at satsen hadde vært høyere. Hvorvidt dette hadde medført en redusert 
effektkostnad for FS avhenger dermed av hvordan forholdet mellom de enkelte uttakskundenes uttak i 
nettets makslasttime og de enkelte uttakskundenes maksimale effektuttak har vært. 

Formålet med forkriftsteksten har ikke vært å ekskludere en bruk av kundenes maksimale effektuttak 
som avregningsgrunnlag, men snarere å begrense muligheten for at underliggende produksjon og 
forbruk manipulerer kraftflyten i utvekslingspunktet og således påvirker avregningsgrunnlaget i 
tilfeller der en benytter nettets makslasttime som avregningsgrunnlag. NVE kan ikke se at den 
metoden som benyttes er med på å gi en urimelig fordelingsvirkning i TKN sitt regionalnett. NVE vil i 
den anledning også peke på at dette er en etablert og akseptert praksis i andre regionalnett. At 
referansetimene i 2002 var fordelt utover månedene og knyttet opp mot en månedsdifferensiert sats 
bryter etter NVEs vurdering heller ikke med de fØringer som er gitt i forskriften. 

TKN's håndtering av mer-/mindreinntekt 

Av oversendt SKM-rapport går det frem at TKN etterberegner tariffene for å fastsette en riktig 
fordeling av mer- eller mindreinntekt mellom nettkundene. Videre heter det at NVE ikke har fastlagt 

hvordan en slik tilbakeføring eller innkreving av ~- eller mindreinntekt skal foretas og at differansen 
mellom etterberegnet betaling og faktisk betaling-kan innkreves eller tilbakeføres til kundene på siste 
regning for det aktuelle år eller i løpet av de etterfølgende år. NVE vil i denne sammenheng vise til 
forskriftens § 8-6 som omhandler håndtering av mer- eller mindreinntekt. Her heter det blant annet at 
en håndtering av mer- eller mindreinntekt skal skje ved en justering av tariffer og priser ved salg av 
nettjenester. Tariffendringer skal varsles før de trår i kraft, jf § 13-5 og kan normalt ikke gis virkning 
tilbake i tid. Dette innebærer at den måten vi oppfatter at TKN håndterer mer- og mindreinntekt på 
ikke er i tråd med forskriftens bestemmelser. Så lenge alle kunder i TKNs regionalnett er enige om 
denne måten å håndtere dette på, ser imidlertid NVE ingen grunn til å gripe inn i forholdet. 
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På bakgrunn av den infonnasjon NVE sitter med i denne saken kan ikke NVE se at fordelingen av 
inntektsrammene på nettnivå ·strider mot forslcriftensbestenunelse om objektivitet og ikke
diskriminering og kan således ,ildceimØtekomme FS sitt krav om at TKN med tilbakevirkende ·kraft 
·skal tildeles separate innte1.ctSraminer for regional- og distribusjonsnett. NVE finner ikke at den praksis 
TKN benytter ved fastsettelse av ·referansetimer er i strid med forskriftens intensjoner. 

Med hilsen 

avdelin sdirektør 

seksjonssjef 

! 

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

fram til partene.jfforvahningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skrift lig. stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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NVE viser til e-post datert 27. april 2003 fra øystein Kongshaug, med klage på plassering i 

tariffgruppe hos BKK Nett AS. NVE har vurdert saken i forhold til bestemmelsene i energiloven 

og tilhørende forskrifter. På bakgrunn av den informasjon NVE sitter med, finner vi at BKKs 

praksis med to ~like former for inndeling i tariffgrupper bryter med regelverkets bestemmelser 

om ikke-diskriminering, og pålegger selskapet å endre sin praksis. NVE gir BKK medhold i at 

Kongshaug skal plasseres i tariffgruppe 025. Plasseringen i denne gruppen må gjøres gjeldende 

fra det tidspunkt Kongshaug ble tilknyttet BKKs nett, og kunden har krav på tilbakebetaling av 

meHomværende beløp, 

I e-post til NVE klager Kongshaug på at BKK har plassert ham i en tariffgruppe som ikke samsvarer 
med hans årsforbruk av elektrisitet. Kongshaug flyttet inn i ny bolig og opprettet nettavtale med BKK 
i februar 2001. Han ble plassert i tariffgruppe O 40, basert på anleggets forbruk i 2000 som var 36 630 
kWh. Dette viste seg i etterkant å være betydelig høyere enn Kongshaugs årsforbruk, som i 2001 var 

14600 kWh (delvis stipulert av BKK) og Il 625 kWh i 2002. Gruppe 040 svarte heller ikke til 
kundens sikringsstørrelse på 3 x 35 ampere. 

Kongshaug ble oppmerksom på inndelingen i tariffgrupper i desember 2002, og sendte klage tilI3KK. 
med anmodning om å bli overflyttet til gruppe O 10, og få refundert det han mener er betalt for mye_ 
BKK flyttet abonnementet til gruppe 025, med virkning (ra 2. september 2002, på grunnlag av 
opplysninger om at Kongshaugs anlegg hadde 3 x 35' ~pere hovedsikringer. 

NVE har bedt BKK kommentere klagen og redegjøre for sitt tariffsystem, og i brev datert 17. juni 
kommer selskapet med sine uttalelser. BKK innførte et system med sikringsdifferensierte tariffer i 
januar 2001. Det ble innført fire ulike tariffgrupper, hvor inndelingen er basert på fase, spenning og 

hovedsikring, opplyser selskapet. Per 6. januar 2003 er tariffene som følger: 
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Gruppe Hovedsikring I fase (230 V anlegg) Fastbeløp i kr/år Pris i øre/kWh 

010 <40A/l 1220,- 21,9 
<25 A/3 

025 40-63 All 2050,- 19,8 
25-40A/3 

040 40-70A/3 3650,- 16,7 

090 70-130A/3 6550,- 15,1 

Da systemet ble innført, hadde man imidlertid ikke de nødvendige opplysninger om eksisterende 
installasjoner i alle nettområder, og valgte derfor å inndele disse kundene etter strØmforbruk. 
Størrelsen på årsforbruket i 2000 ble valgt som indikasjon på installasjonens dimensjonering~ 
Inndelingen av eksisterende kunder per 1. januar 200 l ble gjort som følger (priser gjeldende fra 6. 
januar 2003): 

Gruppe Årsforbruk i 2000 i kWh FastbelØp i krlår Pris i øre/kWh 

010 0-14500 1220,- 21,9 

025 14501- 35000 2050,:- 19,8 

040 35001- 165000 3650,- 16,7 

090 165001- 6550,- 15,1 

Kunder som er inndelt etter forbruk, men ønsker å endre tariffgruppe, må opplyse om fase og størrelse 
på hovedsikring, for deretter å bli plassert i gruppe ut fra disse kriteriene. 

I telefonsamtale med BKK 4. juli, får NVE opplyst at selskapet er Idar over at tariffsystemet har fått 
noen uheldige virkninger, og de opplyser at systemet skal revurderes og eventuelt endres. BKK sier 
også at selskapet ikke har gått aktivt ut for å innhente informasjon om kundenes installasjoner, og at de 
fleste husholdningskunder blir inndelt etter forbrukskriteriet. 

Når.detgjelder Kongshaugs klage, ~ner BKK at kundens plassering i ~ppe 025 er riktig på 
grunnlag av sikringsstørrelsen 3 x 35 A, selv om forbruket tilsvarer gruppe 010. I sitt brev fremholder 
BKK at det ikke er grunnlag for tilbakebetaling av det Kongshaug mener han har betalt for mye. 

NVEs vurdering 

Nettselskapenes virksomhet blir regulert av NVE. anergiloven og tilhørende forskrifter legger rammer 
for hvordan nettselskapene kan utfonne sin overføringstariff. Nettselskapet er selv ansvarlig for at 
utarbeidelse av tariffen skjer i henhold til gjeldende regelverk. Hvis NVE får informasjon om at et 
nettselskap praktiserer en tariff som er i strid med bestemmelsene i gjeldende forskrifter, kan NVE 
pålegge nettselskapet å endre den. NVE gjør imidlertid ingen detaljstyring ved utformingen av 
overføringstariffen, og har ikke hjemmel til å pålegge nettselskaper å endre sine tariffer, så lenge de er 
innenfor de bestemmelser som gjelder. 
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NVE regulerer nettselskapene ved at de hvert år får en inntektsramme av oss som sier hvor mye 
inntekt de totalt kan hente inn fra nettvirksomheten. Denne inntektsrammen blir satt for å dekke 
selskapets kostnader med å eie og drive nett, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital. Henter 
nettselskapet inn mer inntekt gjennom overføringstariffen enn hva som er tillatt i forhold til 
inntektsrammen, er de forpliktet til å betale dette tilbake til sine kunder gjennom lavere tariffer de 
påfølgende år. Dette blir fulgt opp av NVE hver år. Henter de inn mindre inntekt gjennom tariffen enn 
tillatt, har de mulighet til å hente inn dette gjennom høyere tariffer de påfølgende år. 

Oni prinsipper for utforming av overføringstariffer, sier forskrift om økonomisk og teknisk 
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av Il. mars 1999 nr. 302 (forskrift om 
kontroll av nettvirksomhet) i § 13-1 c) at "nettselskapet plikter å tilby alle som etterspør nettjenester 
ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår". Videre heter det i punkt e) at tariffene kan 
"differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforlwld". 

Sikringsdifferensierte tariffer, slik det praktise~es av BKK overfor kunder med nye/endrede anlegg, 
tilfredsstiller forskriftens krav om at differensiering av tariffer skal ha bakgrunn i objektive og 
kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold. Differensiering av tariffer basert på 
sikringsstørrelse er akseptert av NVE, og en etablert praksis blant flere nettselskaper. Systemet ansees 
å kunne gi signaler for bedre tilpasning av effektuttaket og dimensjonering av nettet, og 
sikringsstørrelse betraktes som et "objektivt og kontrollerbart kriterium basert på relevante 
nettforhold". 

NVE mener imidlertid at BKK bryter forskriftens bestemmelser på en rekke punkter. For det første 
diskrimineres det mellom nye kunder og kunder med eksisterende anlegg når de blir innplassert i 
tariffgrupper på forskjellige vilkår. BKK opplyser at kunder som ønsker å skifte tariffgruppe fritt kan 
gjøre dette ved å opplyse om sikringsstØrrelse, og kunden vil da bli plassert i gruppe basert på dette 
kriteriet. NVE mener likevel at BKK ikke kan ha to ulike gruppeinndelinger, basert på ulike 
fordelingskriterier, hvor samme type kunder blir plassert i ulik tariffgruppe. 

For det andre må det anses som diskriminerende, når noen kunder har mulighet til å velge å skifte -
eller ikke skifte - tariffgruppe, alt etter hva som er gunstigst for dem, mens andre kunder ikke har 
denne muligheten. BKK opplyser at kunder inndelt etter forbruk kan oppgi tekniske data om sin 
installasjon og gå over til sikringsdifferensiert tariff. Kunder som er bevisst denne muligheten kan 
dermed vurdere hvilken tariffinndelingsom er gunstigst, og gjøre sine valg etler dette. Den gevinst 
disse kundene oppnår, vil måtte betales av de som ikke har samme mulighet. Dette bryter med 
bestemmelsene i § 13-1 c) og e). 

For det tredje er NVE skeptisk til differensiering av tariffer ut fra årsforbruk av strøm, og mener dette 
kriteriet ikke oppfyller kravene i § 13-1 e). Det vil kunne være en sammenheng mellom en kundes 
årsforbruk og størrelse på hovedsikring, men vi kan likevel ikke se at årsforbruk generelt kan oppfattes 
som et "relevant nettforhold" som gir grunnlag for diffe~ensiering av tariffer. 

For det fjerde er NVE også skeptisk til BKKs differensiering av energi ledd mellom de forskjellige 
tariffgruppene. Når tariffer differensieres etter installasjonens størrelse, er dette for å gjenspeile 
forskjellen i kostnader forbundet med ulikt effektuttak. Dette vil være faste kostnader til 
dimensjonering og vedlikehold av nettet. Disse skal hovedsaklig dekkes inn via overføringstariffens 
fastledd, mens det forbruksavhengige energi leddet skal dekke marginale tapskostnader. Energileddet 
kan i tillegg dekke en andel av de faste kostnadene, men når tariffsystemets formål er å gjenspeile 
forskjeller i effektuttak, vil det ikke være hensiktsmessig å differensiere dette tariffleddet. 
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BKKs praksis må endres, og uansett valg av tariffsystem, må systemet gjøres gjeldende for alle 
kunder. Dersom BKK velger å opprettholde et system med sikringsdifferensierte tariffer, må selskapet 
selv sørge for å innhente nødvendig informasjon om kundenes installasjoner, slik at alle kan inndeles i 
tariff grupper på like vilkår. BKK bør også informere om eventuelle overdimensjonerte anlegg, og 
muligheten kundene har for å endre sikringsstørrelse. Et system basert på inndeling etter forbruk kan 
aksepteres som en tidsavgrenset overgangsordning, inntil relevant informasjon om installasjonene er 
innhentet, dersom det ikke har urimelige virkninger for enkeltkunder. Veden eventuell 
overgangsordning må NVE informeres, og selskapet må søke dispensasjon fra gjeldende forskrift. 

Når det gjelder Kongshaugs tilfelle, ble han plassert i tariffgruppe 040 da han opprettet nettavtale med 
BKK i februar 2001. Denne plasseringen var basert på årsforbruket i 2000, dvs. forbruket til den 
forrige kunden i målepunktet. Siden det er en annen kundes årsforbruk som er lagt til grunn for 
plasseringen, og dennes forbruk er vesentlig forskjellig fra Kongshaugs, har ordningen virket urimelig 
for Kongshaug. Kongshaug mener han skulle vært plassert i gruppe O 10 basert på sitt strømforbruk i 
2001 og 2002, mens BKK mener han tilhører ~ppe025, på grunn av sikringsstØrrelsen på 3 x 35 A. 

NVE mener her at BKK har grunnlag for å plassere Kongshaug i gruppe 025 etter sikringsstØrrelsen, 
selv om det generelle tariffsystemet i utgangspunktet er uheldig, som nevnt ovenfor. NVE mener· 
imidlertid at selskapet skulle plassert Kongshaug i gruppe 025 allerede da han ble kunde i februar 
2001. Siden BKK hadde innført et tariffsystem basert på sikringsstørrelse, og ikke hadde relevant 
informasjon om Kongshaug (verken hans forbruk eller sikringsstørrelse) da han ble tilknyttet nettet, 
burde selskapet sørget for å innhente de nødvendige data når kundeforholdet ble opprettet. 

I sitt brev stiller BKK spørsmål ved om Kongshaug burde henvendt seg tidligere til selskapet for å få 
rettet feilplasseringen. Det er imidlertid tvilsomt om BKKs informasjon til kundene har vært 
tilstrekkelig ved og etter innføringen av det nye tariffsystemet. Ifølge den informasjonen NVE sitter 
med, har BKK ikke gått aktivt ut og informert kundene om overgangen til sikringsdifferensierte 
tariffer, og kundene har ikke blitt bedt om å oppgi størrelsen på sin installasjon for å bli plassert i riktig 
gruppe. På selskapets internettsider kommer det ikke klart fram at BKK har valgt et 
sikringsdifferensiert tariffsystem, og at årsforbruket bare er en indikasjon på installasjonens størrelse, 

slik det beskrives i brevet til NVE. 

Selv om kundene selv har et visst ansvar for å følge med, er det tvilsomt om man i Kongshaugs tilfelle 
kan laste ham for ikke tidligere å ha sørget for å bli plassert i riktig gruppe. Ved innføring av 
sikringsdifferensierte tariffer, må selskapet sørge for at nødvendig informasjon om installasjonene blir . 

hentet inn, og dette har ikke blitt gjort av BKK. BKKs system har hatt en urimelig virkning for 
Kongshaug, og NVE mener at selskapet hadde ansvaret for feilplasseringen av kunden. BKK må 
derfor tilbakebetale det Kongshaug har betalt for mye som følge av plasseringen i feil tariffgruppe. 

Konklusjon 

NVE fatter vedtak med hjemmel i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 18-1, som sier at NVE 
"kan gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av den forskrift og de vilkår satt i konsesjoner 
gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat i medhold av energiloven". 

På bakgrunn av forskriftens bestemmelser, mener NVE at BKKs tariffsystem bryter med forskriftens 
bestemmelser om ikke-diskriminering i § 13-1. Selskapet pålegges derfor å endre sin praksis med to 
ulike former for inndeling av kunder i tariffgrupper. Systemet må endres slik at det bare er en 
tariffinndeling, og det system som velges. må gjøres gjeldende for alle kunder, på like vilkår. 
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Dersom BKK velger å opprettholde et system med tariffinndeling basert på fase, spenning og 
sikringsstørrelse, plikter selskapet å innhente nødvendig infonnasjon om kundenes installasjoner. 

Tariffsystemet må endres så snart som praktisk mulig, og NVE ønsker å holdes underrettet om de 
endringer som planlegges, fremdriften i omleggingsarbeidet, og antatt dato for innføring av nytt 
system. BKK. bes sende en redegjørelse til NVE om dette innen L oktober 2003. 

Plasseringen etter årsforbruk i 2000 har slått urimelig ut for Kongshaug. Siden selskapet ikke har lagt 
tilgronn informasjon om kundens installasjon eller årsforbruk, men derimot en tidligere kundes 
årsforbruk, pålegges BKK. å tariffere Kongshaug etter 025 fra den dag han ble tilknyttet målepunktet. 
BKK. må uten ugrunnet opphold tilbakebetale Kongshaug differansen mellom tariffen i gruppene 040 
og 025 for tidsrommet fra abonnementet startet til tariffen ble endret den 2. september 2002. 

Med hilsen 

.~~æ 
vdelingsdirektør 

Kopi: Øystein Kongshaug, Tertnesvn. 71B, 5113 Tertnes 

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

kommet fram til partene,jfforvaltningslovens kap Yl. En eventuelIlclage skal begrunnes slcriftlig, stiles til Olje- og 

enerl!:ideoartementet Ol!: sendes I!:iennom NYE. 
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Haugaland Kraft AS 
Postboks 2015 Bedriftspostkontoret 
5504 HAUGESUND 

Vår dato: 08. 09. 2003 
Vår ref.: NVE 200301849-4 emk/ave 
Arkiv: 912-653.3/Haugaland Kraft 
Deres dato: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Ame Venjum 
22959258 

Haugaland Kraft AS sine tariffer for fellesmåIte kunder. 

RØD KOP' 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091 Majorstua 
0301 OSLO 

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

Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
.N:'> 970 205 039 MVA 
Sanld(onto: 
76940508971 

Scandinavian Electric AS (SEAS) har i brev av 9. mai 2003 klaget på Haugaland Kraft AS (HK) sine 
tariffer for fellesmålte kunder. Etter anmodning fra NVE har HK gitt sine kommentarer til SEAS sin 
klage i brev av 19. juni 2003. 

Det framgår av NVE sitt brev av 4. juni 2003 at det er formelle sider ved SEAS sin klage som må 
avklares før behandlingen av saken. Etter en nærmere vurdering er det NVEs standpunkt at SEAS ikke 
kan anses som part i saken i forvaltningslovenes forstand, jf. fvL § 2 bokstave). Bakgrunnen for NVEs 
standpunkt er at SEAS ikke er nettkunde hos HK, og følgelig har heller ikke HK sine tariffer direkte 
virkning for SEAS. Selv om SEAS ikke gis parts rettigheter i saken, så er likevel ikke dette til hinder 
for at NVE kan vurdere om HK sine tariffer er i gjort iht. forskriftens bestemmelse, jf. § 18-1 i 
forskrift Il. mars 1999 nr. 302 om kontroll av nettvirksomhet. 

NVEs vurdering av HKs tariffer for fellesmålte kunder 

HK har for sine lavspenningskunder med ordinære uttak opprettet tre tariffgrupper; en gruppe for 
enkeltmålte privatkunder (A), en for næringskunder uten effektavregning (B) og en tariffgruppe for 

næringskunder med effektavregning (C). 

Det er nettselskapet selv som bestemmer inndelingen i tariffgrupper, men det følger av forskriften § 
13-1 at inndelingen skal gjøres etter objektive og kontrollerbare kriterier og være basert på relevante 
nettforhold. 

Tariffgruppen for næringskunder med effektavregning omfatter blant andre fellesmålte privatkunder, 
f.eks. boligsameier og borettslag. NVE har i utgangspunktet ingen innvendinger mot at borettslag O.L 
som fellesmåles tarifferes som en næringskunde. Karakteristika ved kunden i seg selv og kundens 
anvendelse av sine strømuttak skal som hovedregel ikke være bestemmende for innplassering i 
tariffgruppe. Innplassering i kundegruppe skal først og fremst bestemmes av spenningsnivå, 
leveringskvalitet, nivået på og forholdet mellom kundens effekt- og energiuttak mv. Det er uansett slik 
at ingen kunder er identiske mht. alle relevante differensieringskriteria. Strengt tatt burde derfor hver 
kunde blitt avregnet etter en individuell tariff Dette ville imidlertid være vanskelig å gjennomføre i 
den praktiske tarifferingen og i alle fall svært ressurskrevende. NVE har derfor ansett det som 
hensiktsmessig å plassere nettkundene i ulike kunde- eller tariffgrupper. Det følger implisitt av dette at 



Side 2 

det i noen grad gis aksept for å tariffere etter de samme tariffsatser selv om kundene har ulik 
forbruksprofil, brukstid mv. 

Det framgår av HK sin tariffbrosjyre at kunder i tariffgruppe C avregnes et fast/edd (kr 10 000,-), et 
energiledd (10,25 ørellcWh) og et effektledd (kvantumsdifferensiert 425,- til 300,- krIkW). Imidlertid 
gjelder at "For fellesmåling i sameie/borettslag og lignende med mer enn /O boenheter kommer et 
tillegg på kr 1.000,- pr. boenhet utover /O boenheter pr. år. Maksimalt kr 80 000,-. "(Alle tall er 
ekskl. mva.) Dette innebærer at kundegruppe C rent faktisk består av flere titalls tariffgrupper med 
fastledd varierende i intervallet fra kr 10 000,- til kr 80000,-. Dette forsterkes i noen grad av at også 
effektleddet er kvantumsdifferensiert. 

NVE har vanskelig for å se nødvendigheten av den tariffdifferensieringen som HK har gjort fbr 
utvalgte kunder innenfor en og samme tariff gruppe. Vi kan her vise til det som er sagt i det 
ovenstående om inndeling i kunde- eller tariffgrupper, og at en inndeling i slike grupper strengt tatt 
innebærer at "ulike kunder tarifferes likt". Vi kan heller ikke se bort fra at en kritisk gjennomgang av 
HK sine tariffgrupper ville avdekke relativt større "kostnadsforskjeller" mellom enkeltkunder enn 
tilfellet er for fellesmålte boligkunder, uten at HK har tilpasset tariffene for disse forskjellene. 

Etter NVEs vurdering bør HK ved første tariffrevisjon gjøre en gjennomgang av sine tariffgrupper. 
NVE vil i utgangspunktet ikke sette begrensninger for det antall tariffgrupper som HK måtte finne 
formålstjenlig, men i den grad HK ønsker den fine inndelingen som er gjort for bl.a. felles målte 
borettslag må den samme finhetsgraden også legges til grunn for nettselskapets øvrige kunder. 

Fastleddet for enkeltmålte privatkunder (tariffgruppe A) er fastsatt til kr 1300,- (ekskL mva.). For 
fellesmålte privatkunder er det gjort et fradrag på kr 300,-, dvs. at for "fastleddeC' blir kr 1000,-. HK 
begrunner dette med den besparelse om oppnås ved fellesmåling. NVE han ikke se hva grunnlaget 
skulle være for en slik beregning, siden fastleddet for en individuelt og en fellesmålt privatkunde 
vanskelig kan sammenlignes. [den grad HK ønsker å beregne de kundespesifikke kostnader som ikke 
påvirkes aven overgang til fellesmåling må dette uansett gjøres direkte, og ikke som et fradrag i 
fastleddet. NVE mener for øvrig at disse kostnadene er betydelig mindre enn kr 1000,- som antydet av 
HK. 

Vedtak 

NVE gir med dette pålegg om at Haugaland Kraft ved første tariffrevisjon justerer sin 
tarifferingspraksis for å sikre en mest mulig enhetlig tariffering av sine nettkunder. 
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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. 

Med hilsen 

-
IV\Ail'~~~ d... -to~ ~ 

Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

j 
Tore~~ 
seksjonssjef 

Kopi: . Scandinavian Electric AS, Postboks 80 Godvik, 5882 BERGEN 
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Viken Nett AS 
Postboks 2468 Solli 
0202 OSLO 

Vår dato: 1 5. 09. 2003 

Vår ref.: NVE 200300337-14 emklhnz 
Arkiv: 912-653.4 Niken Nett 
Deres dato: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Hilde Nyvoll Zanota 
22959880 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majoc'Stua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 9S 9595 
Telefaks: 22959000 
E-post nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
7694 OS 08911 

Viken pålegges å inngå nettavtaler med EnCom i fellesmålte punkt 
- vedtak 

NVE viser til brev datert 10. juli 2003 fra Svensson Nøkleby Advokatfirma på vegne av EnCom 
AS, med anmodning om å pålegge Viken Nett AS å inngå nettavtaler med EnCom. Det vises også 
til brev av 10. april 2003, hvor Svensson Nøkleby ber NVE vurdere regelverkets bestemmelser 
angående opprettelse av kundeforhold, og brev datert 27. juni 2003, hvor NVE gir sin tolkning 
av gjeldende bestemmelser, samt møte med EnCom og Viken den 26. august 2003, hvor partene 
gjorde rede for sine synspunkter. NVE har vurdert saken i forhold til bestemmelsene i 
energiloven og tilhørende forskrifter. På bakgrunn av den informasjon NVE sitter med, finner' 

NVE at Viken bryter med regelverkets bestemmelser om ikke-diskriminering når selskapet ikke 

aksepterer EnCom som nettkunde på vegne av sluttbrukere med fellesmåling, mens nettavtaler 

inngås med andre kunder i Cellesmålte punkt. På bakgrunn av dette, pålegges Viken å tilby 

~" EnCom å inngå nettavtaler i fellesmålte punkt. 

I brev datert 10. juli 2003 anmoder Svensson Nøkleby Advokatfirma, på vegne av EnCom, NVE om å 
pålegge Viken å inngå nettavtale med EnCom. EnCom har omsetningskonsesjon, og utfører tjenester 
for forvaltere og byggeiere innen måling, avregning og fakturering av nettjenester. Selskapet inngår 
avtaler med eiere av næringsbygg og deres leietakere, og ønsker å stå som nettkundepå vegne av 
leietakerne i felles målte punkt. Selskapet opplyser at det har oppstått en uenighet med Viken Nett om 
hvorvidt EnCom kan oppføres som kunde i Vikens kundedatabase på vegne av de sluttbrukere som 
EnCom forestår fellesmåling for. 

Svensson Nøkleby hevder at Viken ikke har forskriftshjemmel for å kreve at nettavtale kun skal inngås 
med sluttbrukere, og henviser til forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 
nettvirksomheten og tariffer av Il. mars 1999 (forskrift om kontroll av nettvirksomhet), hvor det i 
§ 13-6 heter: 
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"Avtaler med vilkår for tilknytning og bruk av nettet skal inngås direkte mellom nettselskapene og 
hver enkelt kunde . .. 

EnCom mener at bestemmelsen ikke med rimelighet kan leses slik at hver enkelt sluttbruker må stå 
som kunde, og at EnCom må kunne være avtalepart og kundeansvarlig. I møte med NVE 26. august 
2003 fremholder EnCom at byggeiere eller deres forvaltningsselskaper ikke ønsker å stå som 
nettkunder i slike felles målte punkt, med det ansvar og den risiko som følger av dette. 

Hva angår overføringstariffer og leveringssikkerhet, mener EnCom at dette er ivaretatt gjennom 
kundenes kontrakt med selskapet. 

I brev datert 6. juni 2003 kommer Viken med sine synspunkter i saken. Nettselskapet mener at det 
ikke er anledning til å opprette 3. parts nettavtaler med EnCom, og er uenig med Svensson NØkleby 
sin tolkning av § l3-6. 

I møte 26. august 2003 fremkommer det at Viken mener hver sluttbruker, evt. byggeier, bør stå som 
nettkunde, mens selskaper som EnCom kan stå som cIo-adresse og forestå fakturering av sluttbrukerne 
på denne måten. 

Viken mener nettselskapet og ansvarlige myndigheter mister kontrollen med sluttbrukernes 
overføringstariffer ved å ha et mellomledd som EnCom. Et annet element er ansvaret for 
leveringssikkerhet. Viken mener for eksempel nettselskapet vil bli stilt til ansvar dersom en 
avbruddsmelding sendes EnCom, og ikke blir rapportert videre til sluttbrukerne. 

Videre påpeker nettselskapet at sluttbrukere som inngår avtaler om fellesmåling mister visse 
rettigheter, og at de gjeme ikke er klare over konsekvensene en slik avtale medfører. 

NVEs vurdering 

EnCom forestår måling, avregning og fakturering av nettjenester i næringsbygg med feUesmåling. I 
brev datert 27. juni 2003 kommer NVE med sin tolkning av regelverkets bestemmelser, og det vises til 
§ 14-3 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet, som sier følgende om fellesrnåling: 

"Nettselskapene skal på forespørsel tilby boligsameier, forretningsgårder, borettslag, boligbyggelag 
og lignende, måling og tarijJering per felles inntaksledning . .. 

Ved fellesmåling gjelder generelt at det skal utnevnes en juridisk enhet som er kunde og ansvarlig 
motpart overfor nettselskapet. Nettselskapet inngår bare nettavtale med denne ene juridiske enheten, 

som får tilsendt faktura og er økonomisk ansvarlig overfor netteier. Forskriftens bestenunelser sier 
ikke noe om at den juridiske enheten må være eier eller bruker av de elektriske anlegg som omfattes 
av nettleieavtalen. 

Ifølge forskriftens § 14-3, skal fellesrnåling tilbys boligsameier. forretningsgårder, borettslag, 
boligbyggelag, og lignende. Ved fellesmåling av for eksempel boligsameier, er det vanlig praksis at 
sameiets styre står som kunde hos nettselskapet på vegne av sameierne. I næringsbygg står gjeme et 
driftsselskap som nettkunde på vegne av næringsbyggets leietakere. Spørsmålet er hvorvidt et selskap 
som EnCom kan likestilles med slike enheter. 
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Etter NVEs oppfatning er det en klar forskjell mellom EnCom og denne typen enheter, siden EnCom 
er et selskap drevet på kommersiell basis, uten direkte interesser i den elektrisiteten som transporteres, 
mens styret i et boligsameie eller næringsbyggets driftsselskap er en direkte representant for 
sluttbrukerne, uten de samme kommersielle interesser. 

NVE mener imidlertid at når det gjelder spørsmålet om hvem som kan stå som nettkunde, bør 
selskaper som EnCom kunne likestilles med de andre aktørene, så lenge sluttbrukerne frivillig inngår 
kontrakt med en slik tredjepart, og at de kjenner til konsekvensene ved å inngå en slik avtale. EnC9m 
må da kunne oppfattes som en representant for sluttbrukerne. Det forutsettes at EnCom kan 
dokumentere at sluttbrukerne godkjenner at denne tredjeparten overtar kundeforholdet. 

I tilfeller hvor et kommersielt selskap forestår måling og avregning i et fellesmålt punkt, vil 
sluttbrukernes interesser bli ivaretatt ved at selskapet plikter å inneha omsetningskonsesjon for å 
kunne drive denne typen virksomhet. Gjennom konsesjonsvilkårene har NVE mulighet til å 
kontrollere EnComs virksomhet. EnCom plikter å overholde det til enhver tid gjeldende regelverk gitt 
i medhold av energiloven og tilhørende forskrifter. 

Konsesjonen er innvilget på bakgrunn av bestemte forhold på det tidspunkt konsesjon ble gitt. Dersom 
EnComs virksomhet endrer karakter, dvs. ved sammenslåinger. kjøp/oppkjøp, annen ervervelse, 
etablering av ny virksomhet eller andre vesentlige endringer i virksomhetens omfang og innhold. skal 
konsesjonæren melde fra til NVE uten ugrunnet opphold, heter det i konsesjonsvilkårene. 

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom den er gitt på grunnlag av uriktige eller ufullstendige 
opplysninger om forhold av vesentlig betydning, eller dersom konsesjonæren overtrer energiloven 
eller pålegg gitt i medhold av loven. 

På bakgrunn av dette, mener NVE at sluttbrukernes interesser er ivaretatt på en tilfredsstillende måte, i 
tilfeller der en kommersiell aktør står som nettkunde på vegne av sluttbrukerne i et fellesmålt punkt. 
Hvorvidt en nettkunde driver kommersiell virksomhet mot sluttbruker eller ikke er relevant i forhold 
til krav om omsetningskonsesjon, men kan ikke sies å være relevant i forhold til å ivareta 
nettselskapets interesser. 

NVE har i tidligere saker uttalt at særlige forhold skal tale for at netteier inngår nettavtale med andre 

enn sluttbruker, og at det er opp til netteier å vurdere om andre enn sluttbruker skal stå som motpart i 
nettavtalen. Når det gjelder det første punktet, må man kunne anse fellesmåling som et særlig forhold. 
Hva angår det siste punktet, vil prinsippet om ikke-diskriminering gå foran denne vurderingen. 
Forskrift om kontroll av nettvirksomhet sier i § 13-1 boks ta v c) følgende: 

"nettselskapet plikter å tilby alle som etterspør nettjenester ikke-diskriminerende og objektive 
punkttariffer og vilkår. " 

Viken aksepterer at for eksempel styrer i boligsameier eller driftsselskap i næringsbygg trer inn som 
en tredjepart i forholdet mellom nettselskap og sluttbruker, og står som nettkunde. Nettselskapet 
aksepterer imidlertid ikke EnCom som kunde. NVE mener at denne praksis bryter med bestemmelsene 
i § 13-1. 

NVE har i tidligere saker vurdert det som problematisk at en kraftleverandør står som nettkunde på 
vegne av sluttbrukere. Dette vil imidlertid ikke berøre denne saken, så lenge EnCom ikke står som 
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kraftleverandør i de felles målte punkt det her dreier seg om. I EnComs konsesjon er det forøvrig lagt 
vekt på at sluttbrukerne bak det felles målte punktet fritt skal kunne velge leverandør og få 

kraftavregning fra denne. EnCom har utarbeidet et system som ivaretar denne valgmuligheten. 

Når det gjelder tolkningen av ordlyden i forskriftens § 13-6, sitert ovenfor, kommenteres dette i NVEs 
brev datert 27. juni 2003. Man har bevisst valgt å bruke ordet kunde, og ikke sluttbruker, fordi kunden 
ikke nødvendigvis er en sluttbruker. Et nettselskaps kunde kan for eksempel også være et annet 

nettselskap, påpekes det i NVEs brev. Paragrafens hensikt er å spesifisere at nettselskapet plikter å 
inngå en avtale med nettkunden "med vilfair for tilknytning og bruk av nettet". Tidligere eksisterte 

ikke denne bestemmelsen, og nettselskapet kunne levere strøm til kunden uten at forholdet var avklart 
i en avtale. 

Vedtak 

NVE fatter vedtak med hjemmel i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 18-1, som sier at NVE 
kan gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av den forskrift og de vilfair satt i konsesjoner 
gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat i medhold av energiloven. 

På bakgrunn av forskriftens bestemmelser, mener NVE at Vi.ken bryter med bestemmelsene om ikke
diskriminering i § 13-1. Selskapet pålegges derfor å inngå nettavtale med selskaper som EnCom på lik 
linje med andre kunder i fellesmålte punkt. 

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. 

Med hilsen 

--ol, '1'0~~ 
Mant undteigen Fossdal 

avdelingsdirektør ~-R,.~ 
Tore'ianJ,d 
seksjonssjef 

Kopi: Advokatfirma Svensson Nøkleby, Postboks 294 Bragernes. 3001 Drammen 

EnCom AS, Kjellstadveien 5, 3400 Lier 
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Langelandsfjellet Eiendom AS 
Langeland 
2050 JESSHEIM 

Vår dato: 2 9.09. 2003 
Vår ref.: NVE 200300984-4 emk/ave 
Arkiv: 912-653.4 

Deres dato: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
AmeVenjum 
22959258 

RØD KOPJ 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091 Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 9S 95 
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Klage mangelfull informasjon om anleggsbidrag. Langelandsfjellet 
Eiendom. Viken Nett 

Langlandsfjellet Eiendom AS mener at Gjermå EnergiIViken Nett ikke har overholdt den 
infonnasjonspliktnettselskapet er pålagt, og eiendomsselskapet krever derfor at det fastsatte 
anleggsbidraget reduseres. NVE mener at selv om Gjermå EnergiIViken Nett kunne ha 
infonnert bedre om utbyggers investeringstilskudd ved tilknytningen, så har likevel 
nettselskapet ikke opptrådt på en måte som skulle gi grunnlag for en nedsettelse av 
anleggs bidraget. 

Langelandsfjellet Eiendom AS (LEAS) har i brev av 27. februar 2003 klaget på Viken Nett AS 
(Viken) sin informasjon om størrelsen på anleggsbidraget. 

Viken har gitt sine kommentarer til saken i brev av 5. mai 2003. 

Vi vil innledningsvis påpeke at den foreliggende dokumentasjon og anførsler fra både LEAS og Viken 

'_"."," er forholdsvis omfattende. AUe partenes anførsler vil ikke bli forsøkt gjengitt. Som grunnlag for 
vedtaket vil bare de synspunkter og momenter som har relevans eller avgjørende betydning for saken 

bli vurdert. Vi opplyser også at Viken Nett overtok Gjermå Energi i 2002. 

Partenes merknader 

LEAS har under utbygging et boligområde på ca. 110 boenheter ved Jessheim i Ullensaker. Første 
utbyggingsfase bestående av 8 tomter med tilhørende infrastruktur ble utført våren 2002. LEAS 

opplyser at etter en utbyggingsavtale med kommunen vil ikke flere tomter kunne utvikles før i 2006. 

LEAS viser til at GjermåEnergi i februar 2002 først informerte om at "totalt tilknytningsgebyr ville bli 
på kr 70400,- eks. mva.", men at dette beløpet senere på året ble endret til kr 330 022,-. LEAS anfører 

at utbyggingsselskapet ikke fikk noe varsel eller informasjon om at tilknytningskostnadene ville bli 

betydelig høyere enn opprinnelig opplyst fra nettselskapet. LEAS mener at Viken ikke har overholdt 

den informasjonsplikten de er pålagt iht. regelverket, og at Viken derfor heller ikke kan kreve at LEAS 

betaler hele økningen i fastsatt investeringsbidrag til bygging av nye nettanlegg i området. LEAS 
påpeker at selskapet har viderefakturert tilknytingsgebyret til tomtekjøperne basert på den 
informasjonen som ble gitt i Gjermå Energi siu brev av 7. februar 2002, og at det ikke vil være mulig 
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for utbyggingsselskapet å kreve inn økningen i ettertid. LEAS mener at manglende informasjon har 
påført utbyggingsselskapet en ekstrakostnad på vel kr 152000,-, som de mener bør dekkes av Viken 
gjennom et fradrag i anleggsbidraget. 

Viken mener at de har forholdt seg til den informasjonsplikten selskapet er pålagt, og anfører at 
nettselskapet har tatt forbehold om størrelsen på utbyggers investeringstilskudd. Viken viser bl.a. til at 
Gjermå Energis brev av 7. februar 2002 der det uttrykkes at "Hvis anleggskostnadene overstiger hva 
som vil bli krevd inn i tilknytningsgebyr vil det bli krevd inn anleggsbidrag.". Viken mener det ikke 
var mulig å angi en endelig kalkyle for størrelsen på anleggsbidraget før utbyggingen er 
detaljprosjektert og gjennomført. Viken påpeker også at selskapet opplyser i nevnte brev at det 
beregnete tilknytningsgebyret kun gjelder "det første deLJeltet". Viken mener at LEAS burde ha 
forstått at utbyggers investeringstilskudd ville øke ved utbygging av hele feltet omfattende 110 

boenheter. Viken finner likevel at nettselskapet kunne ha informert bedre og Viken har "på denne 
bakgrunn innrømmet utbyggeren en særordning der anleggsbidraget for det første byggetrinnet kun 
gjenspeiler det opprinnelig varslede tilk.nytningsgebyret for det første deLJ eltet. " 

NVEs vurdering 

Forskrift Il. mars 1999 nr. 302 om kontroll av nettvirksomhet åpner for at nettselskapene kan 
innkreve et standard tilknytningsgebyr etter § 17-4 og et anleggsbidrag etter forskriften § 17-5. Når et 
nettselskap velger å benytte begge disse engangsbetalingene skal det ved fastsettelse av 
anleggsbidraget gjøres et fradrag tilsvarende beregnet tilknytningsgebyr i de tilfeller at 
anleggsbidraget er større enn tilknytningsgebyret. Vi kan legge til at avgiftsmessig blir disse 
engangsbetalingene behandlet ulikt, ved at kunde eller utbygger må svare merverdiavgift for 
tilknytningsgebyret, men ikke for anleggsbidraget. 

Med henvisning til forskriften § 17-4 og 17-5 er det ingen tvil om at kriteriene for å kunne innkreve et 
anleggsbidrag og eventuelt et tilknytningsgebyr er oppfylt i dette tilfelle. NVE oppfatter også at 
partene i den aktuelle saken ikke er uenige om dette. 

Nettselskapene har plikt til å informere om anleggsbidraget etter § 17-5 siste ledd. Det heter i denne 
paragrafen at "Nettselskapet skal påforhånd informere kunden om innkreving av, og 
beregningsgrunnlagetfor, anleggsbidraget.". Nettselskapets informasjonsplikt etter denne 
bestemmelse er ikke betinget av at kunde eller utbygger ber om konkrete opplysninger av eget tiltak. § 

\~ 17-5 siste ledd uttrykker ikke hvilke konkret informasjon nettselskapet skal gi, detaljeringsgrad etc. 
NVE legger til grunn at som et minimum skal nettselskapet opplyse om hjemmelsgrunnlaget for 
innkreving av tilknytningsgebyr og anleggsbidrag. I tillegg skal nettselskapet opplyse kunden om 
hvilke kostnader som nettselskapet kan kreve dekket gjennom et anleggsbidrag. Utover disse 
opplysningene bør nettselskapet så langt mulig kunne angi forventet størrelse på anleggsbidraget. 

Vi vil videre henvise til forskriften § 13-5 andre ledd som uttrykker at "Nettselskapene plikter på 
forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer og 
beregningen av tariffene for de ulike kundegruppene." Vi understreker at anleggsbidrag og 
tilknytningsgebyr i denne forbindelse er å forstå som "tariffer", jf. forskriften § 1-3 Definisjoner. Etter 
§ 13-5 har nettselskapene en utvidet informasjonsplikt, bl.a. i forhold til § 17-5 siste ledd, men § 13-5 
andre ledd krever at sluttkunde eller utbygger ber om mer informasjon av eget tiltak. 

Det framgår entydig av Gjermå Energis brev av 7. februar 2002 at det fastsatte tilknytningsgebyret 
forutsettes kun å omfatte det første del feltet på 8 boenheter. Det framgår også av Gjermå Energis brev 
at det fastsatte gebyret er et standardgebyr. Energiverket tar samtidig forbehold om at det i tillegg kan 
bli aktuelt å innkreve et anleggsbidrag. På et generelt grunnlag kan det reises tvil om Gjermå 
EnergiNiken strengt tatt tilfredsstiller § 17-5 om opplysningsplikt. Vi vil spesielt peke på at 
nettselskapet burde ha orientert om og vist til forskrift om kontroll av nettvirksomhet som regulerer 
nettselskapene. Det er samtidig NVEs vurdering at det ikke burde komme helt overraskende på LEAS 
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at tilknytningskostnadene for selskapet kunne bli høyere enn det opplyste tilknytningsgebyret på vel kr 
70000,-, da det klart framgår av Gjermå Energi sitt brev av 7. februar 2002 at nettselskapet "tar 
forbehold om endringer" i størrelsen på tilknytningsgebyret og videre at det kan blir innkrevd et 
anleggsbidrag i tillegg til tilknytningsgebyret. Selv om det kan hevdes at Gjermå EnergiNiken kunne 
informert bedre av eget tiltak, så har også den enkelte kunde et selvstendig ansvar om å holde seg 
orientert om regelverket og eventuelt be om ytterligere informasjon. Dette gjelder ikke minst 
næringskunder og utbyggere som har dette som næring. Det kan derfor hevdes at LEAS burde ha gode 
forutsetninger for å forstå og innrette seg etter de forbehold som tydelig uttrykkes i Gjermå Energi sitt 

brev. Vi vil her også vise til atLEAS sin opplysing at "tilknytningsgebyret ble undersøkt og 
kvalitetssikret av selskapets advokat". Det må også tillegges vekt at slik saken er framstilt så har 
LEAS fått alle de opplysninger selskapet har bedt om, selv om LEAS iht. § 13-5 kunne bedt om 
ytterligere opplysninger. 

Gjermå EnergiNiken burde vite allerede ved utsendelse av siu brev av 7. februar 2002 at den aktuelle 
tilknytningen i Langelandsfjellet ville medføre at utbygger måtte betale et anleggsbidrag i tillegg til 
tilknytningsgebyret. Dette kunne Gjermå EnergiNiken med fordel presisert, selv om dette ikke 
eksplisitt kreves av forskriftens § 17-5 siste ledd. 

Viken har uansett innrømmet at informasjonen kunne vært bedre, og har på egnet initiativ foreslått å 
avvente innkreving at anleggsbidrag, utover det beregnete tilknytningsgebyret, til neste fase i 
bebyggelsen av området. NVE har ingen innvendinger mot en slik ordning. 

Vedtak 

NVE finner ikke at Gjermå EnergiNiken har opptrådt på en måtte som skulle gi grunnlag for å 
pålegge nettselskapet å redusere anleggsbidraget. 

*** 

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. 

Med hilsen 

~~ d-.'<-tu~~ Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

f' 

\ 

'q~=~t 
seksjonssjef 
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Kostnadsdekning ved nettomlegging 
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Kjell Holestølmener at Viken Nett AS ikke har hjemmelsgrunnlag for å kreve at eierne av 
Lillevannsveien 25 A, B og C i Oslo skal betale kostnader til nytt materiell ved omlegging av 
strømnettet til eiendommene. NVEs konklusjon er at Viken kan kreve dekning for alle 
nødvendige kostnader til omlegging av nettet •. Viken kan imidlertid ikke kreve at Hoiestøi skal 
dekke kostnader som kan henføres en kvalitets- eller kapasitetsmessig oppgradering av nettet. 
Viken skal også ta hensyn til restverdien for det opprinnelige strømnettet. 

Vi viser til brev av l L april 2003 fra Kjell Hoiestøi om Viken Nett AS (Viken) siu hjemmelsgrunnlag 
for å belaste Holestøi m.fl. med kostnader for flytting av strømtilførseL 

Viken Nett har gitt sine kommentarer til saken i brev av 15. august 2003. 

HoIestøi sine anførsler 

Holestøi viser til at eierne av Lillevannsveien 25 A, B og C har flyttet en mast 2 meter til siden i 
forbindelse med bygging av ny felles atkomstvei til disse eiendommene. Foruten de nevnte 
eiendommene forsynes også Telenor via denne masten. Hoiestøi opplyser at det var enighet om at 
kostnadene ved flyttingen skulle dekkes av grunneierne og at omleggingen skulle gjøres til lavest 
mulig kostnader. Holestøi aksepterer at han og de andre grunneierne skal dekke arbeidskostnadene, 
men han stiller seg tvilende til om Viken har hjemmel for å kreve at grunneierne også skal dekke 
kostnader for nytt materiell. Holestøi anfører videre at "Dersom materielLkostnadene dekkes av 
grunneierne som en engangskostnad antar vi at grunneierne også blir eiere av materiellet.". 

Viken sine kommentarer til saken 

Viken viser til forskrift Il. mars 1999 nr. 302 om kontroll av nettvirksomhet og mener at forskriften § 
17-5 om beregning av anleggsbidrag ikke er relevant for det aktuelle tilfelle. Viken opplyser at 
omlegginger ofte gjennomføres ved at det monteres nye nettanlegg i en ny trase. Dette gjøres for å 
redusere utkoblingstiden til et minimum. Viken er enig i at den praksis som benyttes innebærer en 
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fornyelse av selskapets nettanlegg for kundenes regning. Viken mener likevel at dette er mest å 
oppfatte som en teoretisk gevinst for selskapet, og at denne merkostnaden for kunden uansett oppveies 
ved at utkoblingstiden for kundene reduseres. Viken bemerker at "Vi gir derfor som hovedregel ikke 
noen refusjon for den teoretiske gevinst til den som bekoster tiltak i nettet, som medfører at 
eksisterende materiell blir erstattet med nytt.". Viken mener at nettselskapet har eiendomsretten til 
nettanlegg selv om kundene har finansiert byggingen av disse. 

NVEs vurdering 

Vi vil påpeke at det er liten tvil om at NVE er gitt myndighet til å regulere de vilkår og forutsetninger 
som nettselskapene skal eller kan legge til grunn når kunder krever omlegging av det eksisterende 
strømnettet. Vi kan her vise til at NVE er gitt myndighet til regulere den del av Vikens virksomhet 
som er konsesjonspliktig og som inngår i grunnlaget for den tildelte inntektsramme. 

Det et heller ingen tvil om at NVE kan gjøre dette bl.a. i medhold av § 17-5 om anleggsbidrag i 
forskrift av Il. mars 1999 nr. 302. Dette kan gjøres selv om ikke denne bestemmelsen eksplisitt 
omtaler tilfeller der en eller flere kunder ber om at eksisterende nettanlegg legges om, og som 
nødvendigvis ikke innebærer en utvidelse av overføringskapasiteten. Vi kan her vise til at § 17-5 er 
forutsatt å regulere i hvilken grad nettselskapene kan kreve at kunder bidrar til finansiering av 
nettinvesteringer. Vi kan også legge til at noe av grunnlaget for innkreving av anleggsbidrag er å 
henføre kostnadene direkte til den kunde som er årsak til at kostnadene oppstår, f.eks. kostnader til 
omlegging av nettanlegg. . 

Det er Holestøi m.f1. som har bedt om at ledningsnettet legges om til Lillevannsveien 2S A, B og C, og 
uten denne anmodningen ville det ikke blitt gjort investeringer i det aktuelle strømnettet. Det er med 
denne bakgrunn liten tvil om at Viken kan kreve at HoIestøI dekker kostnadene ved omlegging av 
eksisterende strømnett. NVE oppfatter at Holestøi i alle fall del vis aksepterer dette, men han mener at 
Viken ikke kan kreve at han dekker kostnadene til nytt materiell. 

Når en kunde ber om en omlegging av eksisterende forsyningsanlegg skal dette gjennomføres til lavest 
mulig kostnad for kunden. Dette gjelder både arbeidskostnader og kostnader til materiell. Iden grad 
enkeltkomponenter i det opprinnelige nettet erstattes med nye komponenter, skal kostnadene til nye 
komponenter bare kunne henføres kunden når gjenbruk ikke er mulig. NVE kan heller ikke støtte 
Vikens vurdering om at en utskifting av nettkomponenter før levetiden er utgått representerer en 

\...,;; teoretisk verdi. Vi kan her vise til Olje- og energidepartementets vedtak av 15. juli 2003, der 
departementet bifaller prinsippet om at et nettselskap ikke kan kreve at en kunde betaler hele 
kostnaden ved utskifting av nettkomponenter med "gjenstående levetid". Viken har etter dette ikke 
anledning til å kreve at Hoiestøi m.f1. dekker 100 % av materiellkostnadene ved omleggingen av nettet 
som forsyner Lillevannsveien 25 A, B og C. 

Vi kan opplyse at når en kunde helt eller delvis finansierer investeringer i nettanlegg med henvisning 
til forskriften § 17-5, så gir ikke dette automatisk kunden en eiendomsrett til de nettanlegg som 
omfattes av investeringsbidraget. NVE tar ikke stilling til spørsmål vedrører eierskapet til 
overføringsanlegg. Vi vil understerke at når en kunde er tilknyttet strømnettet så har nettselskapet det 
driftsmessige og økonomiske ansvar for å vedlikeholde og fornye overføringsnettet. Dette gjelder 
uavhengig av om kunden helt eller delvis har bidratt til finansieringen av anlegget eller ikke. 

Hoiestøi viser til at det var "enighet med Viken" om dekning av kostnadene for omleggingen. Vi kan 
opplyse at NVE ikke er gitt kompetanse til å ta stilling til tvister om forståelsen av skriftlige eller 
muntlige avtaler som måtte være inngått mellom parten. Slike tvister må eventuelt bringes inn for 
domstolene. 
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Vedtak 

NVE vil pålegge Viken Nett å gjøre en ny beregning av anleggsbidraget til Kjell HoIestøI. Viken skal i 
denne beregningen ta hensyn til at kostnader som skyldes en kvalitets- eller kapasitetsmessig 
oppgradering av anlegget utover det Holestøi har bedt om ikke kan inntas i kostnadsgrunnlaget. Viken 
skal også i sine beregninger ta hensyn restverdien for det opprinnelige strømnettet, og redusere 
anleggsbidraget tilsvarende. 

*** 

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. 

Med hilsen 

Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

( 
\ 
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seksjonssjef 
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Klage på beregnet anleggsbidrag .til Grorudhaugen 85 C, Bærum -
Viken Nett 

Kåre KIevjer mener at Viken Nett har satt anleggsbidraget urimelig høyt og at Viken ikke har 
fordelt anleggsbidraget riktig mellom kundene. Etter NVEs vurdering har ikke Viken fulgt 
regelverket ved fordelingen av anleggsbidraget og NVE pålegger derfor Viken å gjøre en ny 
fordeling. 

Kåre Klevjer klager i brev av IS. mai 2003 på fastsatt anleggsbidrag til Viken Nett AS (Viken) for 

tilknytning til strømnettet. 

Viken har i brev av 19. august gitt sine kommentarer til Klevjer sin klage. I tillegg har Viken gitt 

utfyllende opplysninger per telefon. 

Om NVEs myndighet til å gjøre et vedtak i saken vises til § 18-1 i forskrift Il. mars 1999 nr. 302 
(forskrift om kontroll av nettvirksomhet). 

Partenes anførsler 

Klevjer viser til at han har under oppføring en bolig på Grorudhaugen 85 C i Bærum kommune. For å 

bli tilknyttet strømnettet har Viken krevd et anleggsbidrag, anslått til kr 113 000,-, ekskl. 

graverarbeider mv. Klevjer mener at a,nleggsbidraget er satt urimelig høyt. Klevjer viser også til at det 

er fire andre boligenheter som skal tilkobles det samme strømnettet, og Klevjer hevder at Viken ikke 

har brukt riktig fordelingsnØkkel ved fordelingen av anleggsbidraget på disse boligene. 

Viken viser til at eksisterende forsyningsnett i området ikke har nok kapasitet til å forsyne de planlagte 

tilknytningene i området. En tilkobling av boligene krever derfor at det legges to nye kabler fra 

nærmeste nettstasjon ca. 280 meter unna. I tillegg må eksisterende transformator erstattes med en som 

har større kapasitet. 

Viken opplyser al anleggsbidraget til Klevjer er redusert fra kr 113 000,- til kr 47990,-, ekskl. 

avgifter. I tillegg må Klevjer selv dekke kostnadene til kundespesifikke anlegg og kostnader til 

målerutstyr og -montasje. 
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Viken har anslått totalkostnadene for det felles strømnettet til kr 242 000,-. Dette beløpet fordeles etter 
størrelsen på overbelastningsvernet for de fem boenhetene. 

NVEs vurdering 

Om regelverket for beregning av anleggsbidrag viser vi spesielt til § 17-5 i forskrift I L mars 1999 nr. 
302 om kontroll av nettvirksomhet. 

Det framgår av dette regelverket at nettselskapet kan kreve at den eller de kunder som utløser 
investeringer i nettet skal dekke alle kostnader til bygging av nettanlegg som er spesifikke for den 
enkelte kunde, f.eks. stikkledningen. Det følger direkte av forskriftens § 17-5 at Viken kan pålegge 
Klevjer å dekke 100 % av kostnadene til bygging av det kundespesifikke nettet til Klevjer sin bolig. 

Om innkreving av anleggsbidrag for bygging av nettanlegg som forsyner flere sluttkunder heter det i § 
17-5, tredje ledd at "Når en tilknytning som beskrevet iførste og andre ledd utløser forsterkninger i 
radiellefeL{esanlegg kan enforholdsmessig andel av disse kostnadene inngå i anleggsbidraget.". 

:' Radielle anlegg er i denne sammenheng å forstå som transformator i nettstasjonen og underliggende 
felles lavspenningsnett. Viken kan med medhold i denne bestemmelse kreve atde kunder som 
forsynes over disse nettanleggene betaler en andel av kostnadene til bygging av nye nettanlegg eller 
forsterkning av eksisterende anlegg. Når det i paragrafens tredje ledd heter '1orholdsmessig ander' 
betyr dette at den enkelte kunde eller kundegruppe ikke skal belastes kos~nader som skyldes at 
kapasiteten i de nye overføringsanleggene overstiger kundens effektbehov. Nettselskapene kan likevel 
tas hensyn til at transformatorenes og nettets overføringskapasitet ikke eksakt kan avstemmes etter 
kundens behov. Dette kan innebære at nye nettanlegg har større overføringskapasitet enn kunden eller 
kundegruppen strengt tatt ber om. Viken opplyser at den nye transformatoren som er satt inn til 
forsyningen av de aktuelle boligene på Grorudhaugen representerer minst mulig kapasitetsøkning. 
NVE vil på dette grunnlag ikke kreve at Viken reduserer kostnadsgrunnlaget for beregning av 
anleggsbidraget tilsvarende den andel av kapasitetsøkningen i det radielle fellesanslegget som ikke kan 
forventes benyttet av sluttkundene i området. 

Når nye eller eksisterende kunder er årsak til at kapasiteten i overføringsnettet må økes. skal 
nettselskapet i beregningen av anleggsbidraget ta hensyn til den restverdi som ligger i eksisterende 
nett. Viken opplyser at selskapet i slike tilfeller setter kostnadsgrunnlaget for de aktuelle nettanlegg lik 

I" differansen mellom nypris for eksisterende nettkomponenter og nypris for det oppgraderte anlegget. 
NVE mener at denne praksis er akseptabel. 

Det framgår av den foreliggende dokumentasjonen at Viken har forutsatt at Klevjer og de fire andre 
boenhetene skal dekke 100 % av anleggskostnadene til det radielle fellesanlegget. Vi vil her vise til at 
Viken i siu brev bl.a. skriver at "Fordelingen er foretatt utfra de boliger man med sikkerhet vet skal 
tilknyttes nettet.". Forskriftens § 17-5 åpner i noen grad for at den eller de kunder som først tilkobles 
strømnettet skal forskuttere andre kunder som kobler seg til det samme nettet på et senere tidspunkt, jf. 
§ 17-5, sjuende ledd. Skal denne bestemmelsen komme til anvendelse kreves imidl~rtid at 
investeringene er spesielt store og at det knytter seg stor usikkerhet til det antall kunder som vil koble 
seg til det aktuelle strømnettet. Disse vilkårene anses ikke oppfylt i dette tilfelle. Dette innebærer at 
Viken må foreta en ny fordeling av anleggsbidraget med utgangspunkt i det antall kunder som kan 
forventes å bli forsynt over det samme radielle fellesanlegget. Gitt at dette er et regulert boligområde 
bør det antall tomter eller boligenheter området er regulert for legges til grunn. Vi kan også tilføye at 
denne vurderingen er i samsvar med tidligere forvaltningspraksis. 

Viken har differensiert anleggsbidraget for det radielle fellesanlegget avhengig av kundens bestilte 
uttakseffekt eller overbelastningsvern. NVE mener at denne fordelingsnøkkelen må kunne aksepteres. 
og ikke minst i de tilfeller det er store forskjeller mellom sluttkundene mht. bestilt effektuttak. 
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Side 3 

Vedtak 

NVE vil be om at Viken Nett gjør en ny beregning av anleggsbidraget der det legges til grunn det 
antall boenheter som det aktuelle boligfeltet er regulert for, og som forsynes fra den nye 
transformatorstasjonen. 

*** 

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. 

Med hilsen 

-
d.-~ 

Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

seksjonssjef 
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NVE viser til e-post datert 7. juli 2003 fra Bjørn Koll-Hansen til Konkurransetilsynet, 

videresendt til NVE 26. august 2003, med klage på Mjøsnett sin økning i overføringstariffen 
(nettleien). NVE har vurdert saken i forhold til bestemmelsene i energiloven og tilhørende 

forskrifter. På bakgrunn av infonnasjonen NVE sitter med i denne saken, finner vi ikke at 
tariffen Mjøsnett praktiserer er i strid med gjeldende regelverk. 

Koll-Hansen klager på at Mjøsnett fra 7. juli 2003 har økt overføringstariffens energiledd, og ønsker 
en gjennomgang av bakgrunnen for fastsettelsen av selskapets tariffer. 

NVE har bedt Mjøsnett kommentere klagen, og i brev av l. oktober 2003 kommer selskapet med en 
redegjørelse. Mjøsnett opplyser at tarifføkningen i hovedsak skyldes økte kostnader til overliggende 
nett, økte kostnader til nettap og lavere inntekt som følge av redusert forbruk i første halvår 2003. 

/ Forøvrig har selskapet opparbeidet seg en mindreinntekt fra tidligere år, som ikke vil bli hentet inn i 
inneværende år. 

Mjøsnett sin overføringstariff har et sesongdifferensiert energiledd. Ifølge regelverket er 
nettselskapene forpliktet å tilby kunder med forbruk høyere enn 8.000 kWh/år en tariff med 
tidsdifferensiert energiledd, men tariffen kao også innføres for kunder med lavere forbruk_ 
Nettselskapet velgerselv om tariffen skal være obligatorisk eller valgfri for kundegruppen. 

Mjøsnett har valgt å en inndeling i sommer- og vintertariff. I l. kvartal 2003 var energi leddet på 18,23 
øre/kWh, mens det for 2. og 3. kvartal var fastsatt til 14,51 øre/kWh. Fra 7. juli 2003 ble 
sommertariffen økt til 18,23 øre/kWh, mens vintertariffen ble oppjustert til 21,95 ørelkWh. 

NVEs vurdering 

Nettselskapene har monopol på overføring av kraft til kunder innenfor sine forsyningsområder, og 
virksomheten blir regulert av NVE. Energiloven og tilhørende forskrifter legger rammer for hvordan 
nettselskapene kan utforme sin overføringstariff. Nettselskapet er selv ansvarlig for at utarbeidelse av 
tariffen skjer i henhold til gjeldende regelverk. Hvis NVE får informasjon om at et nettselskap 
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praktiserer en tariff som er i strid med bestemmelsene i gjeldende forskrifter, kan NVE pålegge 
nettselskapet å endre den. NVE gjør ingen detaljstyring ved utformingen av overføringstariffen, og har 
ikke hjemmel til å pålegge nettselskaper å redusere sine tariffer, så lenge de er utfonnet i tråd med de 
bestemmelser som gjelder. Tariffen kan imidlertid aldri settes høyere enn at inntekten holdes innenfor 
den rammen som NVE har satt for selskapet. 

NVE regulerer nettselskapene ved at de hvert år får en inntektsramme som sier hvor mye inntekt de 
totalt kan hente inn fra nettvirksomheten. Denne inntektsrammen blir satt for å deldce selskapets 
kostnader med å eie og drive nett, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital. Henter 
nettselskapet inn mer inntekt gjennom overføringstariffen enn hva som er tillatt i forhold til 
innte~ranunen. er de forpliktet til å betale dette tilbake til sine kunder gjennom lavere tariffer de 
påfølgende år. Henter de inn mindre inntekt gjennom tariffen enn tillatt. har de mulighet til å hente inn 
dette gjennom høyere tariffer de påfølgende år. Dette blir fulgt opp av NVE hver år. 

Kostnadene i nettet 

Mjøsnett opplyser at de har hevet overføringstariffene bl.a. på grunn av økte kostnader til overliggende 
nett og økte kostnader til dekning av overføringstap. 

I forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 
Il. mars 1999, heter det i § 13-1, bokstav g) at "tariffene skal gi nettselskapet iniltekter til dekning av 
kostnader innenfor tildelt inntektsramme,· kostnader i over liggende nett, innbetalt eiendomsskatt og 
lovpålagt innbetaling til energifond". 

Mjøsnett har altså anledning til å øke tariffene når kostnadene tiloverliggende nett øker. Innenfor 
inntektsrammen skal tariffene også dekke kostnadene ved overføringstap i nettet. Nettselskapenes 
kostnader ved kjøp av kraft til dekking av overføringstap har økt det siste året, som følge av høyere 
kraftpriser, og selskapenes inntekter tillates dermed å øke for å deldce disse kostnadene. 

Fastsettelse av tariff på bakgrunn av forventet forbruk 

Mjøsnett sier videre at selskapet har hatt inntektssvikt som følge av lavere nettransport enn forventet i 
første halvår 2003. Gjennom overføringstariffen skal nettselskapet få dekning for sine kostnader med å 
eie og drive nett. Når nettselskapet fastsetter tariffene må dette skje ut fra en del forventninger, blant 

annet om kundenes kraftforbruk. Ut fra dette anslår selskapet hvor stor inntekt som ventes å bli 
inntjent i løpet av året. Mjøsnett sine kunder har hatt et lavere forbruk hittil i år enn selskapet tidligere 
har anslått, og inntekten har blitt tilsvarende lavere. Men lavere forbruk betyr ikke at selskapets 

kostnader reduseres tilsvarende. Dette skyldes at størsteparten av kostnadene i nettet er faste 
kostnader, som på kort sikt er uavhengig av forbruket. Nettselskapet øker derfor tariffene for å få 
dekket sine kostnader og samtidig opprettholde en rimelig avkastning på kapitalen. Dersom forbruket 

blir høyere enn forventet, må nettselskapet før eller siden sette ned overføringstariffene. 

Utformingen av tariffene 

Når det gjelder utformingen av overføringstariffene. krever § 14-2 i forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet at tariffen for husholdninger skal bestå av et fastledd og et energiledd. Fastleddet skal 
minimum dekke kundespesifikke kostnader, dvs. kostnader til måling, avregning, fakturering og 
lignende. Energileddet er et forbruksavhengig ledd (ørelk.Wh) og skal minimum dekke kostnaden ved 
elektriske tap i nettet. Energileddet kan i tillegg dekke en andel av de faste kostnader som ikke dekkes 
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inn gjennom fastleddet. Fordeling av de resterende kostnadene mellom energiledd og fastledd er opp 
til nettselskapet selv å avgjøre. 

NVE kan ikke finne at Mjøsnetts overføringstariffer ikke tilfredsstiller bestemmelsene i forskriftens 
§ 14-2. 

Vedtak 

NVE fatter vedtak med hjemmel i forskriftens § 18-1, som sier at NVE kan gi de pålegg som er 
nødvendige/or gjennomfØring av den forskrift og de vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges 
vassdrags- og energidirektorat i medhold av energiloven. NVE finner ikke at Mjøsnett sin tarifføkning 
er i strid med gjeldende regelverk. Ifølge de opplysninger NVE sitter med, tilfredsstiller både energi
og fastleddet de minimumskrav forskriften stiller i § 14-2. 

Vi har ikke funnet grunnlag for å hevde at tariffene er satt høyere enn det selskapets inntektsramme 
tillater. Om det likevel viser seg at inntekten for 2003 blir høyere enn tillatt, vil NVE i 2004 fatte 
vedtak som innebærer at merinntekten blir tilbakeført kundene gjennom utformingen av tariffene i det 
etterfølgende år. 

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 even!Uell klage skal 
begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE. 

Med hilsen 

' •.• 1 b: cl· '-\-ohh~ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Vedlegg: Brev fra Mjøsnett 

~~ 
Tore Langset 
seksjonssjef 

Kopi: Mjøsnett AS, Postboks 93, 2807 Hunndalen 
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Klage på beregnet anleggsbidrag til Grorudhaugen 95, Bærums Verk. 
Viken Nett 

Gard og Åse Marit Linberg mener at Viken Nett har innkrevet et urimelig høyt anleggsbidrag 
ved tilknytning av Linbergs bolig i Bærum Verk. NVE mener at Viken har hjemmelsgrunnlag 
for å innkreve et anleggsbidrag, men NVE pålegger Viken å gjøre en ny fordeling der også de 
boenheter som kan forventes å knytte seg til det aktuelle strømanlegget på et senere tidspunkt 
inngår i fordelingsgrunnlaget. 

Gard og Åse Marit Linberg har i brev av Il. mai 2003 klaget på anleggsbidrag til Viken Nett AS 
(Viken) for å bli tilknyttet strømnettet. Vi viser også til Linbergs telefaks datert 28. mai 2003. 

Viken har gitt sine kommentarer til klagen i sitt brev av 19. august 2003_ Viken har i tillegg bistått 
med opplysninger om saken per telefon. 

Linberg sine anførsler 

.... ,-j Linberg opplyser at familien har under oppføring en bolig på Grorudhaugen 95 i Bærum. Linberg 
mener at Viken har fastsatt et urimelig høyt anleggsbidrag for tilkobling til strømnettet. Linberg stiller 
spørsmålstegn ved og ønsker følgende forhold vurdert av NVE: 

• "behovet for oppgradering? 

• en av tomannsboligene skal kun betale for en del, mens den andre tomannsboligen må betale 2 
deler? 

• nybygg som blir oppført senere skal ikke betale for oppgraderingen? 

• urimelig høyt anleggsbidrag .. 

Om størrelsen på anleggsbidraget anfører Linberg at "Viken Nett estimerer totalkostnaden for 
undertegnedes del på hele prosjektet til kr. 75.000,- + 38.000,-1 tillegg kommer graving på ca. 50 
meter,fra vår tomtegrense til veikrysset ved Grorudhaugen 83/85, hvor felles skap blir satt opp.". 
Linberg mener også Viken ikke har informert godt nok om innkreving av anleggsbidrag og at Viken 
muntlig har gitt informasjon om tilknytningsvilkår som viser seg ikke å være riktig. 
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Vikens kommentarer 

Viken opplyser at Linbergs bolig er en av flere boliger som skal tilknyttes i det samme boligområdet. 
En tilknytning av disse boligene betinger at kapasiteten i de nærliggende overføringsanleggene økes, 
og bLa. må transformatorytelsen i nettstasjonen økes. Anleggsbidraget som opprinnelig var satt til kr 
113 000,-, er senere justert ned til kr 60 175,-, ekskl. avgifter. Dette beløpet omfatter ikke kostnader til 
målerutstyr og stikkledning fram til Linberg. 

Viken opplyser at selskapet har lagt til grunn det antall boenheter som Viken "med sikkerhet vet skal 
tilknyttes netter". Dette er to to-mannsboliger og en enebolig. Det samlete anleggsbidrag på vel kr 
242000,- er fordelt mellom boenhetene avhengig av størrelsen på overbelastningsvemet til den 
enkelte bolig. Viken viser også til at "For kunder som tilknyttes nettet i ettertid, vil det bli beregnet en 
anleggshidrag somjølge av de kostnadene disse tilknytningene medfører.". 

NVEs vurdering 

Vi vil innledningsvis påpeke at NVE i denne saken kun vil vurdere og ta stilling til partenes anførsler i 
den grad disse har betydning for NVEs vedtak i saken, jf. forvaltningsloven § 25. Vi vil også 
understreke at NVE ikke er gitt kompetanse til å ta stilling den uenighet som måtte være om 
forståelsen av de avtaler, lovnader mv. som er gjort av partene. 

Ved fastsetting av tariffer og andre overføringsvilkår skal Viken gjøre dette i henhold til bestemmelser 
nedfelt i energiloven og tilhørende forskrifter. Regelverket om anleggsbidrag er først og fremst å finne 
i § 17-5 i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om kontroll av nettvirksomhet. 

NVE har ikke grunnlag for å bestride Vikens vurdering om at eksisterende nett må forsterkes for å 
koble til nye boliger i det aktuelle boligområdet på Grorudhaugen. De forsterkninger som må gjøres er 
i deler av nettet som forskriftens § 17-5 omtaler som radielle fellesanlegg. Om bygging av nye eller 
forsterkninger i radielle fellesanlegg heter det i paragrafens tredje ledd at en forholdmessig andel av 
disse kostnadene kan innkreves gjennom et anleggsbidrag. Det er derfor etter NVEs vurdering liten 
tvil om at Viken har hjemmelsgrunnlag for å kreve at Linberg dekker en andel av kostnadene som 
medgår til å øke transformatorytelsen og til bygging av underliggende felles overføringsnett. Når det i 
forskriften uttrykkes at Linberg skal betale en "forholdsmessig andel" er dette bl.a. å forstå som at 
kostnadene til det radielle fellesnettet skal fordeles på alle de kunder som forsynes over disse 
anleggene. Viken opplyser at selskapet har fordelt kostnadene på de kunder som med sikkerhet skal 
tilkobles strømnettet. NVE mener at dette fordelingsgrunnlaget ikke er i henhold til forskriftens 
intensjoner og etablert forvaltningspraksis. NVE vil derfor pålegge Viken å fastsette et anleggsbidrag 
til Linberg basert på at også framtidige kunder som kan påregnes å bli forsynt over det samme 
nettanlegget skal betale en relativ andel av disse kostnadene. Det framgår i de foreliggende 
saksdokumenter at det kan forventes at minst en bolig vil koble seg til det aktuelle nettet. Denne og 
eventuelt andre kunder om kan forventes å bli tilknyttet skal inngå i fordelingsgrunnlaget. For øvrig 
gjelder at i områder der det typisk er befolkningstilvekst og etterspørsel etter boliger skal nettselskapet 
legge til grunn at de regulerte tomtene blir bebygget og at anleggsbidraget fordeles på alle disse 
kundene selv om tilkoblingen til nettet skjer over noe tid. 

For de nettanlegg som en kunde er enebruker av, f.eks. en stikkledning, kan Viken etter § 17-5, andre 
og sjette ledd kreve at kunden dekker inntil 100 % av kostnadene. NVE har derfor ingen innsigelser 
mot at Linberg henføres alle kostnader til bygging av denne delen av strømnettet. NVE aksepterer 
også at Viken kan fordele kostnadene mellom de ulike enhetene avhengig av størrelsen på 
overbelastningsvernet. 
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Vedtak 

NVE pålegger Viken Nett å gjøre en ny beregning av anleggsbidraget til Linberg, der anleggsbidraget 
for det radielle fellesanlegget fordeles på alle de sluttbrukere som kan forventes å nyttiggjøre seg av 
dette nettet. 

*** 

Denne avgjørelsen kan påldages 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. 

Med hilsen 

d. : ~W>c,ÅQL{ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

seksjonssjef 
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Klage på fastsatt anleggsbidrag Gml. Heggedalsvei 33, Heggedal -
Viken Nett 

Henrik Rasmussen mener at Viken Nett ikke bar anvendt regelverket riktig ved å kreve at 
Rasmussen betaler et anleggsbidrag ved endring av strømnettet til Rasmussen sin bolig i GmI. 
Heggedalsvei 33. NVE finner ikke å kunne gi sin tilslutning til Rasmussen sin vurdering. Det er 
derfor NVE sin konklusjon at Viken i dette tilfelle ikke har opptrådt regelstridig. 

Henrik Rasmussen har i brev av 22. februar 2003 klaget på fastsatt anleggsbidrag for framføring av ny 
strømforsyning til Gml. Heggedalsvei 33 i Heggedal. Viken Nett har gitt sine kommentarer til saken i 
brev av L april 2003. Vi viser også til sakens øvrige dokumenter og senest NVEs e-post datert 6. juni 
2003. 

Partenes anførsler 

Rasmussen viser til at han i forbindelse med oppdimensjonering av overføringsnettet til Gml. 
Heggedalsvei 33 er blitt avkrevd et anleggsbidrag på kr 20 198,- (ekskl. mva.). Rasmussen anfører at 
"Generelt forekommer det ganske urimelig at et nettselskap, som har oppkrevet betaling for 
strømleveranse og har avskrevet sittforsyningsnett i mer enn 52 år, ikke utbygger sitt strømnett i 
forhold til den generelle beLastningsstigning i området.". Rasmussen hevder at Viken ikke hai tolket 
forskrift 11. mars 1999 nr. 302 riktig, og viser spesielt til § 17-5 tredje ledd om fordeling av kostnader 
ved bygging av radielle fellesanlegg. Rasmussen mener at det oppgraderte nettet forsyner to kunder. 
og uttrykker "slik at jeg ikke betaler ]00 %, men maksimalt 50 % av nettforsterkningen". 

Viken opplyser at Rasmussen på eget initiativ og uten å ta kontakt med Viken la ny jordkabel til en 
nærliggende mast. I dette mastepunktet var det ikke lagt til rette for 3-fase forsyning. Viken anfører 
videre at "siden Rasmussen hadde lagt kabelstikkledningen til det nevnte mastepunkt, måtte Viken 
strekke to spenn med 3 x 50 EX hengeledning, for å kunne forsyne huset til Rasmussen". Viken har 
fakturert Rasmussen et anleggsbidrag tilsvarende kostnadene til bygging av dette anlegget. Hadde 
Rasmussen tatt kontakt med Viken på forhånd ville selskapet kunne valgt et annet tilknytningspunkt 
tilpasset Rasmussens behov for 3-fase. Viken opplyser også at nyanlegget 'forsyner heller ingen andre 
kunder". 
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NVEs vurdering 

Det framgår av dokumentasjonen i saken at oppgradering fra l-fase til 3-fase er å oppfatte som en 

forsterkning av nettanlegget som forsyner Rasmussens bolig. Etter NVEs vurdering er det ingen tvil 
om at grunnlaget for at Viken kan innkreve et anleggsbidrag i den foreliggende saken er oppfylt. Dette 
følger direkte av forkriften § 17-5 andre ledd som bl.a. sier at "Anleggsbidrag vedforsterkning aven 
tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for 
forsterkning" . 

NVE legger til grunn Vikens opplysning om at etableringen av 2 spenn 3 x 50 Ex hengeledning var 

nødvendig for å kunne forsyne Rasmussen i det aktuelle matepunktet, og at disse ledningene ikke 
hadde blitt lagt opp om Rasmussen på forhånd hadde henvendt seg til Viken og fått anvist et 
matepunkt med 3:..fase forsyning. NVE finner derfor også å ville godta Viken sitt krav om at 

Rasmussen i sin helhet må dekke kostnadene til dette nettanlegget. Vi kan her legge til at det i 
utgangspunktet er Viken som bestemmer trasevalg, tilknytningspunkt, dimensjonering mv. for sitt nett. 
Viken og andre nettselskaper kan likevel ikke velge løsninger som er unødig kostbare for kunden; 
Rasmussen viser i sitt brev av 8. april 2003 til at han har "diskutert med Energiverkets folk på stedet" 

.. om framføring av "stikkledningen i grøft". I den grad er det er inngått en muntlig eller skriftlig avtale 

inellom partene, må en eventuell uenighet om forståelsen av denne avtalen løses privatrettslig. 

Rasmussen mener at nettselskapene historisk sett burde ha satt av midler til å bygge ut nettet i forhold 
til den generelle forbruksøkningen. Denne oppfatningen er riktig i den forstand at nettselskapene ikke 
har anledning til å innkreve anleggsbidrag ved fornyelser av nettet når dette f.eks. skyldes oppnådd 
teknisk eller økonomisk levetid. Regelverket krever at nettselskapet selv finansierer slike 
reinvesteringer gjennom de avskrivninger som historisk sett er gjort. Hvis derimot en nettkunde krever 
økt overføringskapasitet eller en omlegging av nettet, dvs. at det må gjøres investeringer utover det 
som anses nødvendig for å opprettholde eksisterende nett. kan nettselskapet med medhold i § 17-5 
kreve at kunden dekker inntil hundre prosent av de investeringer som må gjøres. Velger nettselskapet

selv å finansiere disse investeringene vil imidlertid selskapet i ettertid få tildelt en større 
inntektsramme, og følgelig vil tariffene isolert sett øke for alle selskapets kunder. Finansieres 
investeringene av kunden gjennom et anleggsbidrag vil ikke inntektsrammen påvirkes. Uansett om det 

er kunde eller nettselskap som finansierer anleggsarbeidet er det nettselskapets kunder som til slutt må 

betale omleggingen. 

NVE har i sin regulering lagt til grunn at kostnader knyttet til nettanlegg som mer eller mindre er 

spesifikke for en kunde også bør dekkes direkte av denne kunden. Siden en omlegging av et 
kundespesifikt nett bare er til fordel for den aktuetlekunden kan det ikke anses som urimelig at denne 

kunden dekker alle kostnadene ved omleggingen. Alternativet er at disse kostnadene henføres alle 

nettselskapets kunder selv om disse ikke ønsker eller har noen fordeler av omleggingen. 

Rasmussen mener at han bare skal betale 50 % av kostnadene siden det aktuelle strømnettet forsyner 

to sluttbrukere (anlegg). Med henvisning til det som er sagt i det ovenstående kan ikke Rasmussen 

kreve at kostnaden henføres andre kunder, gitt at disse ikke har fordel av eller ønsker at omleggingen 

skal gjøres. Likevel gjelder at Viken kan ikke kreve at Rasmussen belastes alle kostnader hvis 
omleggingen samtidig medfører økt overføringskapasitet som må kunne forventes å være til nytte for 

eksisterende eller nye kunder i området. 
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Vedtak 

NVE kan ikke se at Viken Nett har opptrådt i strid med regelverket når selskapet har belastet 
Rasmussen et anleggsbidrag ved den gjennomførte nettomleggingenl-forsterkningen til Gml. 
Heggedalsvei 33 i Heggedal. 

*** 

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. 

Med hilsen 

~ r--
cl.'~M~ 

Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 
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Vi viser til Eyolf Larsen sitt brev av 2. juli 2003. Larsen stiller i brevet spØrsmål om BKK Nett kan 
praJctisere en ordning der såkalte e-kunder gis en rabatt. Larsen presiserer at han er nettkunde hos 
BKK og at han har kraftavtale med Forbrukerkraft. 

BKK har i brev av 8. oktober 2003 kommentert denne rabattordningen. BKK opplyser at selskapet har 
redusert fastleddet i tariffen med kr 180.- for de kunder som velger å kommunisere elektronisk med 
BKK (e-kunder). Dette innebærer at informasjon, måleravlesing. fakturering. betaling etc. skjer over 
internett. BKK mener at e-kundeløsningen gir betydelige kostnadsbesparelser, og selskapet har derfor 
redusert fastleddet for de kunder som velger denne kommunikasjonsløsningen. BKK mener også at 
selskapet har hjemmelsgrunnlag for å etablere en egen tariffgruppe for disse kundene. BKK viser her 
til § 13-1 bokstave) i forskrift 11. mars 1999 Of. 302 om kontroll av nettvirksomhet om at "Tariffene 
kan differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold.". BKK 
understreker at e-kundeløsningen bidrar til større effektivitet og gir kostnadsreduksjoner som vil 
komme kundene til gode. BKK påpeker at alle kunder i selskapets nettområde kan bli e-kunde. 
uavhengig av kundens kraftleverandør. 

NVEs vurdering 

Det er riktig som BKK viser til at forskrift om kontroll av nettvirksomhet åpner for at nettselskapene 
differensierer sine nettariffer når dette kan begrunnes ut fra relevante nettmessige forhold og kriteriene 
som legges til grunn er objektive og kontrollerbare. Når BKK har valgt å differensiere sine fastledd 
avhengig av om kunden velger å være e-kunde eller "postkunde". dvs. at kommunikasjonen skjer per 
post og telefon. må dette anses å tilfredsstille kravene til objektivitet og kontrollerbarhet. Disse 
vilkårene er imidlertid ikke tilstrekkelige for å kunne foreta en differensiering. I tillegg må 
differensieringen baseres på "relevante nettforhold". Som relevante nettforhold regnes ofte forholdet 
mellom kundens energi- og effektuttak. nett- eller spenningsnivå, overføringskvalitet etc., men også 
forhold som gjelder måling, avregning og fakturering. Kostnader som vedrører håndteringen av 
kundene benevnes vanligvis kundespesifikke kostnader. Kundespesifikke kostnader er etter NVE sin 
vurdering å anse som et relevant nettforhold, og oppfyller samtidig kravene til objektivitet og 
kontrollerbarhet. Nettselskapene kan derfor differensiere fastleddet avhengig av typiske forskjeller i 
kundespesifikke kostnader. At differensieringen skal synliggjøres gjennom fastleddet er i henhold til 
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.. 
forskriften § 14-2 der det framgår at kundespesifikke kostnader for kunder i distribusjonsnettet uten 
effektavregning, f.eks. husholdningskunder, skal dekkes av fastleddet. 

Vi vil understerke at tilbudet om redusert fastledd for e-kunder skal gis på like vilkår og være 
uavhengig av hvilken strømleverandør Eyolf Larsen og andre kunder har avtale med. 

En viktig målsetting for NVEs regulering er å stimulere til samfunnsøkonomisk gode og effektive 
løsninger. NVE mener at bruk av elektronisk informasjonsutveksling vil kunne redusere kostnadene i 
nettvirksomheten, og således være effektivitetsfremmende. En differensiering basert på at kundene har 
ulike kundespesifikke kostnader vil ikke bare bidra til en "riktigere" fordeling av nettkostnadene, men 
vil også signalisere dette til kundene og gi kundene mulighet til å velge mellom å være postkunde eller 
e-kunde. 

Vedtak 

Etter NVE sin oppfatning kan BKK med hjemmel i forskrift Il. mars 1999 nr. 302 differensiere 
fastleddet avhengig av om kunden velger å være såkalt e-kunde eller om kunden velger at 
kommunikasjon og informasjonsutvekslingen med nettselskapet skal skje på tradisjonelt vis per post 
og telefon. 

*** 

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. 

Med hilsen 

d f --h:>)-.b c:kAA-
Marit Lundteigen Fossdal 

, avdelingsdirektør 
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Stange Energi Nett as mener at Eidsiva energinett AS fordeler inntektsrammen mellom sine 
regionalnettskunder etter kriterier som ikke er forenlig med forskriftens krav. NVE sier seg enig 
med Stange og pålegger derfor Eidsivaå endre sin tarifferingspraksis. 

Vi viser til Stange Energi Nett as (Stange) sitt brev av 12. september 2003 der selskapet klager på 
Eidsiva energinett AS (Eidsiva) sine beregninger av regionalnettstariffen for 2003. 

Eidsiva har gitt sine kommentarer til saken i brev av 30_ oktober 2003. 

NVE vil gjøre sine vurderinger og vedtak i saken med utgangspunkt i de bestemmelser som er gitt i 
eller i medhold av energiloven. 

Partenes anførsler og kommentarer 

Stange viser til at Eidsiva har innført en geografisk differensiering av sine regionalnettstariffer som 

ikke er forenlig med bestemmelser gitt i forskrift Il. mars 1999 nr. 302 om kontroll av nettvirksomhet. 

Stange viser spesielt til forskriften § 13-1, bokstav c) og e). Om Eidsiva sin tariffering viser Stange til 

at "Alle punkter i regionalnettet er "knyttet opp mot" sitt sentralnett punkt. K-faktorene i de ulike 
sentralnettspunktene. er anvendt på alle punkter i regionalnettet "under" de forskjellige 
sentralnettspunktene. ". Stange anser at denne tarifferingsp((lksisen er forskriftsstridig. 

Eidsiva opplyser at selskapet har "valgt å videreføre K -faktorene i S-nettpunktene direkte til alle R
nettkunder". Dette valget grunngis med at "Eidsiva tolket intensjonen bak modellen slik at effektleddet 
for uttak (i et underskuddsområde) skal gjenspeile den nettdimensjoneringsmessige fordelen det er å 
ha produksjonsinnmating på overjørings- og distribusjonsnettet". Eidsiva mener at den valgte 

tarifferingspraksis oppfyller de krav og forpliktelser som følger av forskriften § 13-1. 
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NVEs vurdering 

_ Vi vil innledningsvis påpeke at NVE sine vurderinger i denne saken kun gjelder tarifferingen av 
forbruks- eller uttakskunder, og ikke produsenter eller innmatingskunder. De vurderinger som gjøres 
gjelder også kun residualbestemte tariffledd, og ikke marginaltapsbaserte energiledd. 

Eidsiva har som regionalnettseier utvekslingspunkter mot et antall underliggende distribusjonsnett, 
bl.a. Stange. Eidsiva har samtidig flere tilknytningspunkter mot sentralnettet. Eidsiva tilordner hvert 
enkelt regionalnettspunkt til bestemte sentralnettspunkt. Eidsiva sine kostnader i hvert 
sentralnettspunkt holdes adskilt og videreføres i sin helhet til det valgte regionalnettspunktet. Eidsiva 
sin praksis innebærer at "inntektsrammen" (her forstått som selskapets tillatte inntekt, inkl. kostnader i 
overliggende nett) splittes i et antall delrammer som tilsvarer tallet på utvekslingspunkter mot 
sentralnettet. Størrelsen på disse delrammene vil variere avhengig av de sentralnettkostnader Eidsiva 
er blitt henført fra hvert enkelt sentralnettspunkt. Det følger av dette at Eidsiva opererer med ulike 
inntektsrammer som tilordnes bestemte regionalnettspunkt. Eidsiva mener dette er en videreføring av 
k-faktormodellen. Etter NVEs vurdering har denne praksis ingen relevans til k-faktormodellen eller de 
prinsipper som er lagt til grunn ved fordelingen av sentralnettets inntektsramme. Vi vil her vise til at 
alle sentralnettskundene underlegges den samme inntektsrammen. Det er f.eks. ikke slik at Statnett 
separerer inntektsrammen for sentralnettet og henfører delrammene til bestemte geografiske områder 
eller utvekslingspunkt, slik Eidsiva har gjort. 

NVE oppfatter Eidsiva som at grunnlaget for at Statnett har valgt å tilordne underliggende produksjon 
til bestemte sentralnettspunkt er gjort av kostnads- eller fordelingmessig årsaker. Det er riktig at 
Statnett gjennom å redusere avregningsgrunnlaget ved samlokalisering av produksjon og forbruk gir 
kostnadsmessige fordeler til forbruket bak disse punktene. Denne gevinsten er imidlertid knyttet til 
området bak punktet og ikke til utvekslingspunktet som sådan. Dette innebærer at i den grad 
produksjonen kan tilordnes flere sentralnettspunkt, så har Statnett valgt å henføre produksjonen fra et 
kraftverk i sin helhet til ett utvekslingspunkt. Dette er gjort ut fra hensiktsmessighet og 
beregningsmessig enkelhet og ikke med bakgrunn i kostnads- eller fordelingsmessig hensyn knyttet til 
utvekslingen i det valgte punktet. 

Valg av tilordningspunkt bestemmes for øvrig i hovedsak av regionalnettseieren og ikke av Statnett 
når ikke dette er entydig bestemt av nett- eller flytmessige årsaker. Dette understreker at Statnett ikke 
har fordelingsmessige motiv knyttet til bestemte utvekslingspunkt. På denne bakgrunn kan Eidsiva sin 

-..:..;.-' tariffpraksis isolert sett gi tilfeldige kostnadsmessige virkninger for regionalnettskundene som ikke 
nødvendigvis er tilsiktet eller ønskelig. Det må tillegges stor vekt at siden regionalnettselskapet i 
vesentlig grad kan påvirke valg av tilordningspunkt for produksjonen så kan dette åpne for at 
nettselskap med både regional- og distribusjonsnett kan gjøre tilordninger som er kostnadsmessig 

gunstig for eget distribusjonsnettselskap og til relativ utgunst for andre distribusjonsnettselskap. Dette 
vil i tilfelle være klart i strid med forskriftenes krav om ikke-diskriminering. Vi kan for øvrig opplyse 
at praksisen med å ta hensyn til samlokalisering er benyttet i flere år og er ikke innført som en del av 
k -faktorrnodellen. 

Etter NVEs oppfatning har Eidsiva sin tarifferingspraksis ingen eller liten relevans til k
faktorrnodellen. K-faktormodellen er først og fremst en metode eller et sett av prinsipper for å fastsette 
avregnings- eller mengdegrunnlaget i sentralnettspunktene og basert på en samordning av produksjon 
og forbruk bak punktet. Eidsiva foretar ingen slik samordning, men praktiserer en ordning der 
selskapets inntektsramme, inkl. kostnader fra overliggende nett, separeres og fordeles på de ulike 

regionalnettspunktene. 

Eidsiva bryter klart med en etablert og akseptert praksis ornat inntektsrammen-i sin-·helhet-fordeles 
mellom kundene avhengig av de valgte fordelingsnøklene, dvs. tariffsatser og avregnings- eller 
mengdegrunnlag. NVE vil ikke avvise at det kan etableres andre fordelingskriterer, men så langt kan 
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ikke NVE se at den metode som Eidsiva benytter gir effektivitetsgevinster elter bidrar til en "riktigere" 
fordeling av inntektsrammen. Det er også grunn for å mene at den generelle praktiserbarheten ikke er 
den beste, jf. om Eidsiva sin tarifferingspraksis skulle gjennomføres også for distribusjonsnettene. 

Vedtak 

NVE finner ikke å kunne akseptere den tarifferingspraksis Eidsiva benytter ved tarifferingen av sine 
regionalnettskunder, og som innebærer at Eidsiva sine sentralnettkostnader referert gitte 
sentcalnettspunkter videreføres til spesifikke utvekslingspunkter i regionalnettet. Eidsiva må derfor 

endre sin tarifferingspraksis slik at selskapets kostnader tiloverliggende nett samlet påplusses egen 
inntektsramme og fordeles mellom regionalnettskundene basert på de tariffsatser og 
kvantumsgrunnlag som benyttes i utvekslingspunktene. 

For Stange sin del ber vi om at Eidsiva gjør en reberegning av henførte kostnader for 2003. 

*** 

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. 

Med hilsen 

,--..... 

d.~ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 
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Fredrikke Boug har økt sine inntakssikringer til sin hytte i Lusæter. Eidefoss AS krever at 
Fredrikke Boug skal bidra til dekning av investeringskostnader til bygging av nettanlegg på 
1970-tallet gjennom å betale et anleggsbidrag. Etter NVEs vurdering kan ikke Eidefoss med 
henvisning til regelverket eller forvaltningspraksis kreve anleggsbidrag i dette tilfellet. 

Vi viser til brev av L september 2003 fra Fredrikke Boug. Boug mener at Eidefoss AS har fastsatt et 
urimelig høyt anleggsbidrag. 

Eidefoss har gitt sine kommentarer til saken i brev av 22. oktober 2003. 

Partene sine anførsler 

Boug opplyser å ha en hytte på Lusæter i Sel kommune. Boug henvendte seg våren 2003 til Eidefoss 

med ønske om å kunne øke sine effektuttak. For å gjøre dette krever Eidefoss at Boug skal betale et 

anleggsbidrag stort kr Il 660,-. Boug viser til at effektuttaket kunne økes ved å sette inn større 
hovedsikringer. Dette ble gjort av elektriker for Bougs regning. Boug mener det er urimelig at 

nettselskapet i tillegg innkrever et anleggsbidrag. 

Eidefoss viser til at hyttefeltet Boug tilhører ble elektrifisert i 1975. Eidefoss opplyser at nettselskapet 

forskutterte utbyggingskostnadene og at selskapet ikke har fått dekket sine kostnader ved 

elektrifiseringen. Eidefoss anfører videre at "Det er fortsatt en del kunder som har betaltfor 
tilknytning som ikke har bygd hytte enda. Disse hyttene har en rett i nettet som til nå ikke har blitt 
benyttet.". 

NVEs vurdering 

Nettselskapenes innkreving av anleggsbidrag skal gjøres innenfor de rammer som regelverket setter. 
Vi vil her spesielt vise til § 17-5 i forskrift l L mars 1999 nr. 302. 

Etter § 17-5 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet har et nettselskap anledning til å innkreve 
anleggsbidrag bl.a. når nettkapasiteten må utvides eller ved utskifting av nettkomponenter som følge 

av at eksisterende kunder krever større effektuttak. Etter denne bestemmelsen kan Eidefoss kreve at 
Boug dekker alle kostnader til forsterkning av det nettet som Boug er enebruker av. 
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Det framgår av saksdokumentene at det eneste tiltaket som er gjennomført i dette tilfellet er økning av 
overbelastningsvernet til Boug sin hytte. Iht. regelverket er det ingen tvil om at Eidefoss kan kreve at 
Boug dekker kostnadene til utskifting av inntakssikringene. 

Det følger implisitt av § 17-5 at nettselskapet ikke kan kreve anleggsbidrag for de historiske 
investeringer som er gjort i nettet, dvs. at en kunde ikke skal betale anleggsbidrag når det er ledig 
kapasitet i nettet. Etter denne hovedregelen kan ikke Eidefoss kreve at Boug skal dekke kostnader 
utover å øke hovedsikringene. Gjeldende regelverk og forvaltningspraksis åpner likevel for at 
nettselskapet under visse vilkår kan fordele anleggsbidraget over tid. Dette kan skje ved at. 
nettselskapet eller de første kundene som tilknyttes et gitt nettanlegg forskutterer framtidige 
tilknytninger. Denne type forskuttering er imidlertid gitt en tidsavgrensing på 10 år. Med utgangspunkt 
i eksisterende regelverk vil ikke Eidefoss kunne innkreve anleggsbidrag fra Boug siden de aktuelle 
nettanleggene er 25-30 år gamle. 

Etter NVEs vurdering kan ikke Eidefoss med støtte i gjeldende regelverk og forvaltningspraksis finne 
støtte for at Boug skal betale et anleggsbidrag . 

. Eidefoss ønsker å holde av nettkapasitet til kunder som "har betalt for tilknytning som ikke hal' bygd 
hytte enda". Uavhengig av hva som ligger i denne betalingen l<an ikke et nettselskap over lengre tid 
reservere kapasitet i nettet til bestemte kunder. En slik reservasjon må eventuelt gjøres sterkt 
tidsavgrenset og knyttes til den tid kunden trenger til planlegging, prosjektering og bygging av hytten 
eller andre bygninger etter at tilknytningsvilkårene er avklart med netteier. Vi kan her vise til § 4-4, 
bokstav b) i energilovforskriften der det framgår at konsesjonæren plikter å stille overføringskapasitet 
til disposisjon for bl.a. brukere av elektrisk energi. 

Eidefoss anfører at "Vi har enda ikke fått dekket våre kostnader ved elektrifisering av dette hyttefeltet." 
Vi vil her påpeke at alle historiske investeringer finansiert av Eidefoss inngår i grunnlaget for 
selskapets inntektsramme og vil således bli inndekket gjennom de årlige tariffene. 

Vi vil avslutningsvis legge til at NVE ikke kjenner til de avtalemessige plikter eller rettigheter som 
måtte foreligge mellom Eidefoss og hytteeierne i det aktuelle hytteområdet. NVE har uansett ikke 
myndighet til å ta stilling til slike privatrettslige avtaler. NVE sin avgjørelse i saken er derfor gjort 
uten hensyn til eventuelle avtaler mellom partene. 

Vedtak 

Eidefoss kan ikke kreve at Fredrikke Boug betaler anleggsbidrag knyttet til de investeringer som ble 
gjort da strømnettet til det aktuelle hyttefeltet ble byttet på 1970-tallet. 

*** 
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. 

Med hilsen 

ol,~,.,.~ 
Marit Lundteigen Fossdal 

a vdet ingsdirektør 
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