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1. INNLEDNING 

Med hjemmel i forskriftene til energiloven § 4-4, punkt bl er 
NVE gitt myndighet til å godkjenne beregningsmåten for 
overføringstariffer og -kapasitet, og myndighet til å treffe 
avgjørelse når det oppstår uenighet om disse vilkårene. 

Denne rapporten viser NVEs vedtak i tvistesaker i 1994. 
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Tvistesakene presenterer forskjellige typer problemstillinger 
samt NVEs vedtak. Formålet med rapporten er å gi en oversikt 
over de saker som har vært til behandling. Konklusjoner fra 
den enkelte sak kan ikke ukritisk kopleres til andre tvister. 
Vi tror imidlertid at rapporten glr en gjennomgang av NVEs 
saksbehandling som er nyttig for alle parter som har interesse 
av spørsmål vedrørende vilkår og tariffer for overføring i 
elektriske nett. I konkrete problemstillinger bør en primært 
konsultere "Forskrift til energiloven" - (Forskrift av 
7.desember 1990 nr. 959 med endringer) og siste utgave av NVEs 
retningslinjer for beregning av overføringstariffer. Vedtakene 
i 1994 er gjort ut fra retningsllnJene som var gJeldende for 
dette året, datert desember 1993. 

Under kapittel 2 vises NVEs vedtak for alle tvistesaker som er 
behandlet frem til utgangen av 1994, i alt 27 slike saker. 



1.1 Statistikk om tvistesakene 

I det etterfølgende glS noen statlstlske opplysninger pr. 
31.12.94. 

Tvistesaker (Klager) 

"" Antall innkomne tvistesaker(rest 93/1994) 67 ..-) 

* Antall tvistesaker der avgjørelse er fattet 
av NVE: 27 *) 

* Antall tvistesaker der NVEs avgjørelse er 
påklaget til Nærings- og energidep. (NOE): 6 

* Antall påklager til NOE, der departementet har 
fattet endelig vedtak: 3 

* NOE har opprettholdt NVEs avgjørelse i 2 av 3 
ferdigbehandlede klagesaker. 
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*) Av de 40 utestående sakene er 27 av disse tvistesaker som 
ikke var ferdigbehandlet pr. 31.12.94. De resterende 13 sakene 
er saker som er behandlet som forespørsler, saker som er 
avklart før behandling i NVE eller saker som er trukket 
tilbake. 

Forøvrig er flere av disse sakene identiske, bl.a. som følge 
av at flere enkeltkunder sender likelydende brev. 



2. TVISTESAKER 1994 

Dette kapitell inneholder alle enkeltvedtak i tvistesaker som 
er fattet av NVE i 1994. Innledningsvis gis en oversikt over 
tvistepunktene det er gjort vedtak på fra NVE (27 saker i 
alt). Videre er det kommentert om saken er påklaget til 
Nærings- og energidepartementet (NOE) og dato for evento NOEs 
vedtak. NVEs vedtak foreligger i brevform. 

SAK NR. 1 

- Nettnivå 
- Brukstid 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 2 

- Transaksjonsgebyr 
- Målerleie og installasjon av fjernavlesnings-

terminaler 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 3 

- Overføringsvilkår 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 4 

- Tariffledd 
- Nett-tapskostnader 
- Overføring i regionalnett 
- Nettnivå 

Påklage: Saken er påklaget til NOE i brev av 11.04.94. 
Departementet har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak. 
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SAK NR. 5 

- Punkttariffer 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 6 

- Statnetts tariffprinsipper 

Påklage: Vedtaket ble påklaget til NOE. Departementet har l 

brev av 15.06.95 ikke sluttet seg til NVEs avgjørelse. 

SAK NR. 7 

- Utkoblbar overføring 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 8 

- Punkttariffer 
- Tariffkalkylen 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 9 

- Avkastning 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 10 

- Punkttariff 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 
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SAK NR. 11 

- Bruktstid 
- Sammenlagring 
- Overføringskostnader 
- Avkastning 

Påklage: Vedtaket ble påklaget til NOE. Departementet har l 

brev av 31.01.95 sluttet seg til NVEs avgjørelse. 

SAK NR. 12 

- Beregningsgrunnlag for tariffer 
- Transaksjonskostnader 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 13 

- Transaksjonsgebyr 

Påklage: Saken er henlagt. 

SAK NR. 14 

- Tariff for prioritert overføring 
- Tariff for utkoblbar overføring 
- Differensiert punkttariffer 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 15 

- Nettnivå 

Påklage: Saken er ikke påklaget til NOE. 
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SAK NR. 16 

- Nettnivå 

Påklage: Saken er ikke påklaget, 

SAK NR. 17 

- Punkttariffer l Regionalnett 

påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 18 

Avskrivning aven del av investeringen på 
monopolkontrollen 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 19 

- For høye overføringstariffer 
- Nettnivå 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 20 

- For høye overføringstariffer 
- Diskriminerende prispolitlkk 

Påklage: Saken er ikke påklaget, 

SAK NR. 21 

- For høye overføringstariffer 

påklage: Saken er ikke påklaget. 
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SAK NR. 22 

- For høye overføringstariffer 
- Overtagelse av høyspenningsanlegg 

Påklage: Saken er påklaget til NOE i brev av 19 . 01 . 95. 
Departementet har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak. 

SAK NR. 23 

Kostnadsøkning ved splitting av virksomheten l 

produksjon og overføring 
- Fastsettelse av åpningsballanse 
- Prisdiskriminering mellom kundegrupper 
- Uprioritert kraft - for høy tariff 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 24 

- Transaksjonsgebyr 

Påklage: Vedtaket ble påklaget til NOE . Departementet har l 

brev av 11.05.95 sluttet seg til NVEs avgjørelse. 

SAK NR. 25 

- Transaksjonsgebyr pr.målepunkt 

Påklage: Saken er påklaget til NOE i brev av 18.05.94. 
Departementet har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak. 

SAK NR. 26 

- Overføringskostnader 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 
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SAK NR. 27 

- Overføringstariff / innmatingstariffen 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 
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SAK NR. 1 



Norgeskraft A/S 
Vika Atrium 
Munkedamsveien 45 
0250 OSLO 

vår ref. 
2988/93/655.8 

MM/GES c;1jtf34 
Deres ref. 
Løken 

Saksbehandler: 
G. Solum, MM 
22 95 91 29 

TVIST OM BÆRUM ENERGIVERKS OVERF0RINGSTARIFFER MELLOM 
NORGESKRAFT A/S OG BÆRUM ENERGIVERK. 

vår dato 

Deres dato 
19.05.93 

Norgeskraft har i brev av 19.05.93 bragt inn for NVE tvist om 
Bærum Energiverks (heretter BEV) overføringstariffer. 

BEV har i brev av 24.06.93 gitt sine merknader til tviste
punktene. 

Tvisten oppfattes å omhandle to forhold: Fordeling av 
kostnader mellom de ulike kundegrupper på lavspent-nivå og 
kundegruppenes brukstid. 

Fordeling av kostnader mellom lavspent-kundene. 

BEV har i sine overføringstariffer inndelt lavspentkundene l 

følgende 3 grupper: 
1: Kunder med forbruk < 200.000 kWh 
2: Kunder med forbruk> 200.000 kWh, men maks eff. < 350 kW 
3: Kunder med maks effekt> 350 kW 

Hver gruppe har en kvantumsfast pris. Gruppe l og 2 betaler 
fullt ut kostnadene i lavspentnettet, mens gruppe 3 betaler 
50% prisandel. 

Norgeskraft mener at kundegruppe 3 hører hjemme på nett
stasjonsnivå, og ikke skal dekke kostnader i lavspentnettet. 

BEV begrunner sin kostnadsfordeling med at alle kunder med 
lavspentuttak, uansett størrelse, påfører BEV kostnader med 
montasje og materiell på lavspenningssiden. BEV legger 
kabel/skinne helt til hovedtavla hos kunden, i motsetning til 

Kontoradresse Mtddelthunsgate 29 
Postadresse. Postboks 5091, Maj 

0301 Oslo 

Telefon .?2 95 9S ~)5 
Telela~. 229590 on PostGiro 0803 5052055 
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andre everk som ofte avslutter ved yttervegg, og slike 
forbindelser har ofte en høy meterpris. 

BEV opplyser på telefon til NVE at storkundenes relative pris
andel i lavspentnettet på 50~ er skjønnsmessig valgt. 

NVE aksepterer at BEV velger å differensiere tariffene på 
kvantum, og ikke på fysisk tilkoblingspunkt. NVE vil også 
akseptere fast pris innenfor hver gruppe, men anbefaler BEV å 
vurdere et tariffsystem med "glidende" kvantumsavhengige 
priser. 

NVE har i noen grad forståelse for BEVs argumentasjon om at 
også kundene i gruppe 3 forårsaker visse kostnader i 
lavspentnettet. Disse kostnadene er imidlertid ikke 
kvantifisert og dokumentert, men skjønnsmessig antatt. 

BEVs tariffberegninger viser at kundegruppe 3, som bare utgjør 
ca. O,l~ av totalt antaillavspentkunder, betaler omlag 9% av 
kostnadene i lavspentnettet. Riktignok er disse kundene store 
og gir opphav til høy meterpris som BEV påpeker, men samtidig 
har de normalt kortere føringer fra nettstasjon enn de andre 
kundegruppene. Det er NVEs syn at de lavspentkostnadene 
kundegruppe 3 gir opphav til er langt mindre enn de som følger 
av 50~ prisandel. 

Samtidig er det et poeng at de deler av lavspentnettet som 
befinner seg inne i nettstasjon, slik som fordelingsstativ, 
sikringer etc., antagelig er innbefattet i kostnadene på 
"virksomhetsområde nettstasjon". Dette betyr at kundegruppe 3, 
selv uten noen andel i "virksomhetsområde lavspentnett", vil 
betale en viss andel av kostnadene i lavspentnettet. 

NVEs avgjørelse på dette punktet er derfor at kundegruppe 3 
ikke bør belastes med noen andel av kostnadene i "virksomhets
område lavspentnett". 

Brukstid. 

I BEVs tariffberegninger er først kostnadene fordelt mellom de 
ulike kundegruppene etter uttatt energi. Dernest er storparten 
av prisen hos de kundegrupper som har effektmåling omregnet 
via brukstider til effektledd. Dette betyr at kostnads
fordelingen mellom kundegruppene skjer etter energiuttak, mens 
den interne kostnadsfordelingen mellom kundene i hver gruppe 
skjer etter effektuttak. 

Det betyr også at dersom kundenes gjennomsnittlige brukstid er 
lavere enn den BEV legger til grunn, så vil BEV få større 
inntekter enn forutsatt i beregningsgrunnlaget. Dette vil 
kunne medføre at BEV får en meravkastning. 

Norgeskraft viser til at BEV ved omregning til effektledd har 
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benyttet 4200 timer som brukstid for kundegruppene 2, 3 og 4 
(gruppe 4 er høgspenningsuttak) . Norgeskraft mener brukstidene 
burde vært henholdsvis 3000, 3500 og 4000 timer. og har 
beregnet at BEV som følge av dette vil få inntekter som er i 
størrelsesorden 10 mill. kr. større enn kostnadene. 

BEV mener det ikke er relevant å sammenligne med gjennom
snittstallog trekke de konklusjonene Norgeskraft har gjort. 
De viser til en beregning EFI har utført for BEV, og hevder at 
brukstidene i Bærum er vesentlig høyere enn gjennomsnittet. 
Grunner til dette er bl.a. at de større kundene i Bærum er 
relativt nye kontorbygg med effektstyring og kjøleanlegg, samt 
at en del næringskunder også har fjernvarme som gjør deres 
brukstid høyere enn gjennomsnittet. 

BEV opplyser at virkelige verdier hentet ut fra deres 
kundeinformasjonssystem viser at gjennomsnittlig brukstid for 
kundegruppe 3 var 4300 timer i 1992, altså høyere enn det som 
er lagt til grunn i tariffberegningene. 

BEV har valgt å bruke en felles gjennomsnittlig brukstid for 
kundegruppe 2, 3 og 4 på 4200 timer. De antar at gruppe 2 har 
noe lavere brukstid, mens gruppe 4 har noe høyere. 

NVE aksepterer at BEV bruker en felles brukstid for disse 
kundegruppene. Bruk av felles brukstid ved omregning fra 
energiledd til effektledd medfører at kostnader fordeles 
mellom de 3 gruppene etter effekt. 

NVE har innhentet klimaopplysninger fra Meteorologisk 
Institutt for året 1992, som er referanseår for BEVs 
brukstidsberegninger. De aktuelle målinger er fra Blindern, 
som antas å ha et sammenlignbart klima med Bærum. Laveste 
døgnmiddeltemperatur i 1992 var 4-5 grader varmere enn i et 
normalår, mens årsmiddeltemperaturen var ca. 1 grad varmere 
enn normalt. Dette tilsier ifølge EFI-rapport TR A4095 at 
brukstiden for tjenesteytende bygg var anslagsvis 200 timer 
høyere i 1992 enn i et normalår. 

Som en kontroll er også BEVs brukstidsberegning for 1991 
korrigert for klima på samme måte. Resultatene herfra 
underbygger NVEs konklusjon. 

NVE anbefaler derfor at de brukstider som er benyttet l BEVs 
tariffberegning reduseres med 200 timer. 

vi vil også vise til at bruk av gale brukstider kan medføre 
mer-jmindreinnbetalinger i forhold til budsjettet. I henhold 
til de nye retningslinjene for beregning av overførings
tariffer skal netteier årlig føre en egen oversikt over 
akkumulert mer-jmindreavkastning. Over tid skal denne gå mot 
null. 
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Vedtak. 

Etter NVEs vurdering er de forhold som her er påtalt aven 
slik karakter at de ikke tilsier ny beregning av tariffer for 
1993. vi forutsetter imidlertid at det i tariffene for 1994 
tas hensyn til de påtalte forhold. 

Med hilsen 
Enøk og markedsavdelingen 

Jan Moen 
avdelingsdirektør 

Likelydende brev: 

Kopi: 

Jon Sagen 
seksjonssjef 

Bærum Energiverk 

Nærings- og Energidepartementet 

Denne avgjørel~en kan påklage!; til Nærings- og Energidepartementet innen 3 nker fra det tidspunkt UJlderretning er kommet 

fr;un til partene, jfr. forvaltningslon·m § VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Nærings- og 
Energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Elkraft AS 
Solheimvn. 62 b 

1473 SKÅRER 

Var ref. 
94/C10G /655.8 
MM/CHJ 

Deres ref. 

Saksbehandler: 

Var dato 

o 3 FEB. i~91; 
Deres dato 

Christian H. Johansen, MM 
22 95 90 33 

TVIST MELLOM ELKRAFT AS OG AKERSHUS ENERGIVERK VEDRØRENDE 
TRANSAKSJONSGEBYR, MÅLERLEIE OG INSTALLASJON AV 
FJERNAVLESNINGSTERMINALER 

Elkraft har 4. november 1993 brakt inn for Norges vassdrags
og energiverk (NVE) tvist med Akershus Energiverk (AEV). 
Uenigheten gjelder praktisering av transaksjonsgebyr, måler
leie på Elkrafts egne målere og installasjon av fjernav
lesningsterminaler. Med hjemmel i energilovens forskrift, § 
4-4 bl siste ledd, skal NVE treffe avgjørelser i tvistesaker. 

I brev av 13. desember 1993 ga AEV sine kommentarer til tvis
ten. 

Bakgrunn 
Elkraft har hatt kunder i Lørenskog siden før Lørenskog Ener
giverk fusjonerte med AEV. 

Elkraft opplyser at de har både store og små sluttbrukere som 
kunder i Lørenskog. De større kundene har timesregistrerende 
utstyr som selskapet har installert og bekostet. Målerne blir 
avlest en gang pr. uke. 

For de mindre sluttbrukerne blir det benyttet en forutbestemt 
belastningskurve som danner grunnlaget for avregningen. 
Belastningskurven for de neste 8 uker blir bestemt ut fra de 8 
forutgående ukene. Disse sluttbrukerne blir avlest hver 2. 
måned. Oppgave over antatt forbruk blir oversendt AEV en gang 
pr. uke. Oppgaven danner grunnlaget for avregningen mot Stat
nett Marked. 

Elkraft innhenter, sammenstiller og oversender et datasett pr. 
uke for alle sine kunder, både de som blir timesmålt og de som 
benytter forutbestemte belastningskurver. 

Elkrafts anførsler. 
Elkraft påberopte seg opprinnelig fire forskjellige forbehold. 
Punktet vedrørende "Innbetalt transaksjonsgebyr" er frafalt. 

Det første punktet som gjenstår, gjelder AEVs praktisering av 
transaksjonsgebyr ved avregning via Statnett Marked. 

Konfo(,?(;res,,:;c-' !,1.'a'delt!wnsn,-i:t J 2~-; 
Posladrt.',c;,<e Pns!lmk:' 50~J l,' M,ij 

0301 ne!e 

T('/ef()11 ,'):! 95 ~~!) 9:) 
Tt '/efa). ;'2 51!) 9() O:J 
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Elkraft har hele tiden blitt avregnet via Statnett Marked, 
både for de kunder som blir timesmålt og for de som har for~ 
enklet avregning. Elkraft ønsker fremdeles avregning via 
Statnett Marked. 

AEV tilbyr i dag fremmedleverandører to forskjellige avreg
ningsmåter. Enten avregning via Statnett Marked AS eller 
avregning av det fysiske kraftuttak som spotkraft. For avreg~ 
ning via Statnett Marked AS krever AEV 5000 kroner i transaks~ 
jonsgebyr pr. anlegg, i tillegg kommer eventuell målerleie på 
anlegg som AEV har installert. Elkraft mener at det kun kan 
avkreves et transaksjonsgebyr pr. leverandør. 

Det andre punktet omhandler målerleie. Elkraft hevder at AEV 
krever målerleie på utstyr som er installert og bekostet av 
Elkraft. 

Det tredje punktet omhandler installasjon av fjernavlesnings~ 
terminaler. Elkraft hevder at AEV vil pålegge alle kunder 
slikt utstyr. Elkraft mener at dette vil hindre at kunder med 
et mindre forbruk vil kunne benytte seg av de muligheter som 
energiloven gir. Elkraft mener også at AEV ikke kan pålegge 
kunden å montere slikt utstyr, med mindre kunden selv ser et 
eget behov for det. 

AEV s synspunk ter. 
AEV ga sine synspunkter i brev av 13. desember 1993. 

Praktisering av transaksjonsgebyr: 

AEV er primært innstilt på å avregne som spotkraft alle 
fysiske kraftuttak til kunder som ønsker å bytte leverandør, 
slik at kunden kun skal prissikre seg hos fremmedleverandør. 
Denne ordningen tilbys da også som forenklet avregning for 
kunder som har et forbruk som er mindre enn 150.000 kWh. 

AEV kan alternativt tilby avregning via Statnett Marked, men 
da skal alle anlegg timesrnåles. Det tilbys ikke forenklet 
avregning ved avregning via Statnett Marked. 

Hvis Elkraft ønsker å opprettholde avregning via Statnett 
Marked vil AEV avkreve 5000 kroner i transaksjonskostnader pr. 
anlegg pr. år. Gebyret inkluderer innhenting og sammenstil~ 
ling av timesverdier ukentlig og oversendelse av disse til 
Elkraft. I tillegg kommer 3000 kroner i målerleie, hvor AEV 
selv installerer målerutstyr. Totalt utgjør dette 8000 kroner 
pr. anlegg. AEV mener det må være adgang til å =a høyere 
transaksjonsgebyr enn det taket NVE har satt så lenge AEV 
tilbyr mer fleksible løsninger. AEV mener at avregning av det 
fysiske kraftuttaket som spotkraft er en slik løsning. 

Ved avregning av det fysiske kraftuttak som spotkraft diffe~ 
rensieres det mellom kunder med forbruk som er større eller 
mindre enn 150.000 kWh. For kunder med forbruk større enn 
150.000 kWh koster det 4000 kroner pr. anlegg pr. år, spot~ 
pris time for time og et påslag på 0,3 øre pr. kWh. Det 
kreves timesrnåling; målerleien er inkludert i fastbeløpet. 
Den ordinære nettleien kommer i tillegg. For kunder med 
forbruk mindre enn 150.000 kWh koster det 1200 kroner pr. 
anlegg pr. år som dekker kostnader ved selvavlesningen for 
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AEV, månedsveid spotpris og et påslag på 0,8 øre pr. kWh. I 
tillegg kommer ordinær nettleie. Det er selvavlesning en gang 
pr. måned. Eventuell prissikrer kan få oversendt times
verdier/månedsverdier mot et mindre gebyr. 

Vedrørende målerleie for utstyr som er installert og bekostet 
av Elkraft 

AEV vil ikke kreve målerleie for utstyr som er installert og 
bekostet av Elkraft, men har i brev av 27. mai 1993 til El
kraft signalisert at de ønsket å overta alle fremmedleveran
dørers utstyr gjennom en overgangsordning t slik at AEV selv 
eier alle målere etc. i eget forsyningsområde. 

Vedrørende fjernavlesnings-terminaler 

AEV ønsker ikke å pålegge alle kunder fjernavlesningsterminal
ert og dermed stenge små kunder ute fra markedet. AEV bar 
inntil nå kun installert terminaler hos kunder med et årsfor
bruk større enn 500.000 kWh. Målet er at alle store kunder 
skal timesmålest uavhengig av om de er kunder hos AEV eller 
fremmedleverandør. 

I tillegg kreves det at alle kunder med forbruk større enn 
150.000 kWh som ønsker å bli avregnet det fysiske kraftuttak 
til spotpris, skal ha timesmåler installert. 

I tillegg vil det kreves timesmåler av fremmedleverandører som 
krever avregning via Statnett Marked t uansett hvor stort 
forbruk kundene har. 

NVEs vurderinger 

Det første punktet vedrører AEVs praktisering av transaksjons
gebyret ved avregning via Statnett Marked : 

I våre retningslinjer er det ikke fastslått noen spesiell 
avregningsløsning som skal gjelde ved timesrnåling eller ved 
bruk av forenklet avregning. Elkraft ønsker å opprettholde 
avregning over Statnett Marked t og NVE vil ta stilling til det 
transaksjonsgebyret Elkraft blir avkrevd ved avregning over 
Statnett Marked. 

Ved avregning over Statnett Marked krever AEV 5000 kroner pr. 
anlegg pr. år i transaksjonsgebyr t som inkluderer innhenting 
av timesverdier og merkostnader ved avregning av timesverdier. 

Det er oppgitt både fra Elkraft og AEV at Elkraft innhenter, 
sammenstiller og oversender et datasett til AEV. I vårt rund
skriv MM 2-93 heter det : 

"I tvist mellom Norgeskraft og Trondheim Elektrisitetsverk 
avgjorde NVE at kraftleverandøren kun skal belastes med et 
transaksjonsgebyr når leverandøren innhenter forbruksdata 
fra sine kunder og sammenstiller disse før oversending til 
netteier. Den relevante begrunnelsen for å kreve et sær
gebyr i denne forbindelsen er først og fremst det merarbeid 
netteier påføres i sin funksjon som koordinator mot Stat
nett Marked. Denne avgjørelsen er stadfestet av departe-
mentet . " 
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AEV kan ikke kreve et transaksjonsgebyr pr. anlegg. AEV kan 
kreve et gebyr innenfor maksimalsatsen på 5000 kroner pr. år 
for markedshåndtering av Elkrafts samlede uttak. 

Det andre punktet som omhandler krav om målerleie for utstyr 
som er installert og bekostet av Elkraft, bygger på en misfor
ståelse. AEV vil ikke kreve målerleie for Elkrafts eget ut
styr. AEV har signalisert at de ønsker å overta dette. Hvis 
Elkraft ønsker å overdra utstyret til AEV kan dette gjøres 
hvis Elkraft samtykker. NVE vil presisere at AEV ikke kan 
kreve målerleie for utstyr som Elkraft selv har installert og 
bekostet med mindre noe annet er avtalt. 

I rundskriv MM 2-93 er det sagt om målerleie at fli de tilfel
ler der en kraftleverandør har inngått nettavtale for flere 
anlegg og det skal installeres separate timesmålere for disse, 
er det rimelig at målerleie beregnes og betales for hvert 
anlegg". AEV kan derfor kreve målerleie for de anlegg som AEV 
selv har installert. 

Det tredje punktet omhandler installasjon av fjernavlesnings
terminaler. Elkraft hevder at AEV vil pålegge alle kunder 
(uansett størrelse på forbruk) fjernavlesning og derav times-
rnåling. Kunder med et mindre forbruk vil ikke kunne benytte 
de muligheter energiloven legger opp til, hvis disse pålegges 
å installere avansert måleutstyr. 

For mindre uttak er det i de nye retningslinjer som gjelder 
fra 1. april d.å., sagt 

"Særlig for mindre uttak skal det legges opp til rutiner 
for forenklet avregning, f.eks. bruk av predefinerte be
lastningskurver og periodisk manuell kontrollmåling av 
energi uttaket eller at det fysiske kraftuttaket avregnes av 
netteier som spotkraft." 

Det skal legges opp til så kostnadseffektive løsninger som 
mulig, også ved bruk av forenklet avregning. Pr. idag har 
ikke NVE gitt retningslinjer på hvordan man best kan orga
nisere forenklet avregning. NVE vil presisere at det i de nye 
retningslinjene er sagt følgende : "NVE vil i eget skriv gi 
utfyllende retningslinjer for beregningsmåten av transaksjons
gebyret." vi vil i det samme skriv komme med retningslinjer 
for bruk av forenklet avregning. 

I dag avregnes Elkraft mot Statnett Marked også for de kunder 
som har forenklet avregning. Elkraft stipulerer kundenes for
bruk uke for uke. Dette anmeldes og avregnes via Statnett 
Marked. Etter to måneder avleses kundens måler. Avviket 
mellom det som er anmeldt og avregnet mot Statnett Marked 
kjøpes hvis det er anmeldt for lite. Hvis det er anmeldt for 
mye reduseres kjøpet tilsvarende den neste uken. 

AEV mener at dette er en ordning som er for unøyaktig, og som 
de ikke kan akseptere. I følge Elkraft er det ikke blitt satt 
krav til bruken av forenklet avregning, hverken av tidligere 
Lørenskog Energiverk eller AEV. AEV har tilbudt Elkraft 
avregning av fysisk kraftuttak som spotkraft som et alterna
tivt. Det er ikke blitt satt krav til avregning via Statnett 
Marked. 
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NVE mener at Elkraft og AEV må komme frem til en ordning med 
forenklet avregning via Statnett Marked som begge parter kan 
akseptere. AEV tilbyr alle kunder som har et forbruk som er 
mindre enn 150.000 kWh spotkraftformidling basert på forenklet 
avregning. Disse kundene kan beholde sine eksisterende måle
re. NVE mener at kunder som velger avregning av spotkraft og 
kunder som avregnes over Statnett Marked skal behandles likt 
med hensyn til måling og avlesning. AEV kan derfor ikke kreve 
timesrnåling av kunder med et forbruk under 150.000 kWh som 
avregnes over Statnett Marked. 

Løsningen med forenklet avregning må inntil videre baseres på 
de samme krav og vilkår som ved avregning av spotkraft for de 
kundene som forbruker mindre enn 150.000 kWh. 

NVE vil komme tilbake til mer utfyllende retningslinjer ved 
praktisering av forenklet avregning. 

Vedtak 

1. AEV kan kun avkreve Elkraft et transaksjonsgebyr ved avreg
ning av forbruksdata basert på timesrnålinger. AEV kan ikke 
kreve et transaksjonsgebyr pr. anlegg. 

AEV kan avkreve målerleie for de anlegg AEV har installert 
og bekostet. 

2. Det kan ikke avkreves målerleie på utstyr som Elkraft selv 
har installert og bekostet. 

3. For å unngå forskjellsbehandling mellom kunder som velger 
avregning av det fysiske kraftuttaket som spotkraft og 
kunder som avregnes via Statnett Marked, kan ikke AEV kreve 
timesmåling av kunder som har et forbruk som er mindre enn 
150.000 kWh og som ønsker avregning over Statnett Marked. 

Inntil videre skal avregning over Statnett Marked baseres 
på de samme krav og vilkår som ved spotkraftformidling for 
de kundene som forbruker mindre enn 150.000 kWh. 

NVE vil komme tilbake til mer utfyllende retningslinjer ved 
praktisering av forenklet avregning. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

Jan Moen 
avdelingsdirektør 

Jon Sagen 
seksjonssjef 

Likelydende brev til Akershus Energiverk. 

Kopi : Nærings- og energidepartementet 

Avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 uker 
fra det tidspunktet underretningen er kommet frem til parten, jfr. forvalt
ningslovens kap VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig og stiles til 
Nærings- og energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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~øo f\OF'l 
NVE 

NORGES VASSDRAGS
OG ENERGIVERK 

Heggen Møbelfabrikk AS 

6770 NORDFJORDEID 

Vår ref. 

NVE 1994/2001 
MM/AVE/G55.8 

Dykkar ref. 

Sakshandsamar: 
Arne Venjum,MM 

22 95 92 58 

Vår dato 
24.03.94 

Dykkar dato 
02.06.93 

TVIST OM OVERFØRINGSVILKÅR MEllOM HEGGEN MØBELFABRIKK AS M.Fl. OG 
EID ENERGIVERK 

Vi viser til brev av 02.06.93 frå Heggen Møbelfabrikk AS m.f!. (HM). HM meiner at 
overføringstariffane til Eid Energiverk (EE) er altfor høge, og ber difor om at NVE ser 
nærare på tariffane til energiverket og gjer eit vedtak i saka. 

EE har for sin del gitt sine merknader i saka pr. telefon og i brev av 22.10.93 til NVE. 

NVE si vurdering 

NVE har gått igjennom EE sine overføringstariffar og kostnadsgrunnlaget for desse 
tariffane for 1993. 

Denne gjennomgangen viser at EE har ein resulterande punkttariff for næringskundar for 
uttak på nettnivå 5 på 21,8 øre/kWh. Det er her gått ut frå ei brukstid på 4000 timar. 
Til samanlikning kan vi nemne at gjennomsnittleg punkttariff i Sogn og Fjordane fylke 
er på 19,8 øre/kWh for uttak på dette nettnivået. Dette kan tyde på at energiverket 
har forholdsvis høge tariffar. 

No er det slik at punkttariffen ikkje berre er avhengig av kostnadane EE har i eige nett, 
men vert også bestemt av dei kostnadane energiverket har i overliggande nett. 
Kostnadane i overliggande nett kan for nokon energiverk vere forholdsvis høge, og slik 
sett medføre at punkttariffane i lavspentnettet, dvs. nettnivå 4 og 5, også vert høge. 
Dette er kostnader som ikkje direkte kan påverkast av energiverket. 

For å kunne seie noko om nivået på EE sine tariffar og kostnadsnivået i eige nett, er 
det difor naudsynleg å trekke frå dei kostnadane energiverket har i overliggande nett. 

EE er knytta opp mot Firdakraft sitt regionalnett. I utvekslingspunkta mot EE er 
Firdakraft sin punkttariff i 1993 465 kr/kW og 1,8 øre/kWh. Legg vi til grunn ei brukstid 
for EE sine uttak frå regionalnettet på 5000 timar, gir dette ein resulterande energipris 
på l 1,1 øre/kWh. 

K017tofadre.'~e,' M;ddeltlw17"oale 29 
Postadresse' Postboks 5091,' Mai 

0301 Osi;] 

Telefon, 22959595 
Telefax, 22959000 

.g_,,'L T'''· PC2Q OS 75~'.r:F 

Po~to;ro 0803 5052055 
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EE sin interne punkt pris blir følgjeleg 10,8 øre/kWh. Gjennomsnittleg internpris for 
fylket er 12.9 øre/kWh. Denne jamføringa viser at EE har ein internpris som ligg 2,1 
øre/kWh lågare enn gjennomsnittet for everka i fylket. 

Denne gjennomgangen viser at EE sin "høge" punkttariff skuldast kostnadane 
energiverket har i overliggande nett. Det er dermed ikkje sagt at Firdakraft sine 
punkttariffar er høgre enn det dei skulle ha vore. 

Sjølv om EE har ein "låg" internpris er det ikkje sikkert at denne absolutt sett er den 
rette. NVE har difor sett nærare på kostnadsgrunnlaget for tariffane til EE. Denne 
gjennomgangen viser at det ikkje er grunnlag for å meine at energiverket har særskilt 
høge internkostnader . Tvert i mot viser denne gjennomgangen at energiverket har gått 
ut frå ein svært låg avkastningssats ved fastsettinga av tariffane sine. 

Vedtak 
Etter NVE si vurdering er det ikkje grunnlag for å meine at Eid Energiverk sine 
punkttariffar er særskilt høge, når vi baserar dette på energiverket sine interne. 
kostnader. 

Sjølv om EE er stilt overfor forholdsvis høge kostnader i overliggande nett, kan vi ikkje 
slutte noko om Firdakraft sine punkttariffar då vi ikkje har vurdert kostnadsgrunnlaget 
for desse tariffane. Engrosverkene sine tariffar vil bli nærare vurdert når 
rekneskapsrapportane for 1993 skal gjennomgåast. 

Med helsing 
E~k- og markedavdelingen 

\~ \ ~\~ 
Jan oen~ 
avdelingsdirektør 

Likelydande brev til: Eid Energiverk, Flata 29, 6770 Nordfjordeid 

Kopi: Smørdal Trevarefabrikk AS, 6770 Nordfjordeid 
Nærings- og energidepartementet, Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo 

Denne avgjerda kan klagast inn til Nærings- og energidepartementet inn an 3 veker frå det tidspunktet partane 

er kjent med avgjerda, jfr. kapittel VI i forvaltningslova. Ei eventuell klage skal grunngjevast skriftleg, stilast til 

Nærings- og energidepartementet 0'1 sendast gjennom NVE. 
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NVE • NORGES VASSDRAGS
OG ENERGIVERK 

Norsk Hydro as 
Hydro Energi 
Postboks 200 
1 321 Stabekk 

Vår ref. 
NVE 94/211-3 
MMIT JO/555.8 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Torfinn Jonassen, MM 
22 95 91 03 

Vår dato 

28.3.94 

Deres dato 

KARMSUND KRAFTSLAGS OVERFØRINGSTARIFFER 1992 
TVIST INNBRAKT AV NORSK HYDRO 
NYTT VEDTAK 

l. Bakgrunn 

Norsk Hydro brakte den 01.07.92 tvist med Karmsund Kraftlag (KK) og Sunnhordland 
Kraftlag (SKL) inn for NYE. Tvisten gjaldt overfyilingstariffen til Hydros bedrift Protan, 
nil Pronova Biopolymer a.s. NVSs vedtak av 07JJ7.93 ble av Hydro påklaget til Nærings
og energidepartementet ved brev av 15.07.93, etterfulgt av brev av 26.08.93 med 
begrunnelse for klagen. KK kommenterte klagen i brev av 14.10.93. 

Hydros opprinnelige anførsel mot everket ble av NVEs vedtaksbrev oppsummert i 
følgende tvistepunkter: 

SKL: 

KK: 

I. 
2. 

I. 
2. 
3. 
4. 

Tariffledd. 
Nett -tapskostnader. 

Betaling for oveiføring i regionalnett. 
Plassering P;l nettnivil. 
Kostnadsfordeling P;l nettn i V:lcL 

Nett -tapsk( lstnader. 

Hydros klage til departementet gjelder bare punktet om betaling fur oveIi'yiring i 
regional nett i 1992 (KK! l). men dette punktet får også innvirkning på punktet om 
ko"tnadsfordeling pil nettniv,kf (KK!3). 

Kontorarirt'c'Sf3 MlddeltlJcJnsgate ;'C} 

Postadresse Postboks 5091. Mal 
0301 Oslo 
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2. Beregning av overføringstariff for nettnivå 5 

I NVb retningslinjer (juni l <)<) I) fm beregning av Ilverføringstariffer i regional- og 
distribusjonsnett som var gjeldene for 19lJ2, aksepteres det SOI11 en overgangsly1sning at 
overføringstariffen beregnes som differansen mellom salg og kraftanskaffelse. KK 
beregnet overf0ringstariffen etter denne metoden, ved il ta KKs budsjetterte totaltlriff fm 
I lJ<)2 fratrukket tariffen for kraftanskaffelsen fra SKL. 

NVE finner denne milten [l beregne dekningsdifferanse som tvilsom, men aksepterer at 
denne metoden er brukt da 1992 var et overgangsår. 

3. Differensiering av overføringstariffen på ulike nettnivå 

Ovelt·~~ringsta.riffen for de forskjellige nettnivåer ble beregnet etter en furdelingsnøkkel 
basert på investert kapital på nettnivå l til 5. Fordeling ble da ogsil gjOJ1 for nettnivå l og 
2 til tross for at nettet her ble leiet ut til SKL. 

I tillegg til oveIføringstariffen i eget nett, ble ovelføringsta.riffen for sentralnettet og 
regionalnettet (SKL) lagt til tariffen for KKs nett. 

NVE finner summeringen av tariffene for sentral-, regional- og distribusjonsnettet som 
utilfredstillende da metoden ikke tar hensyn til eventuell sammenlagringseffekt. I NVE.s 
retningslinjer for 1992 heter det at det er kostnadene for overliggende nettnivå ()g 
nettkostnader for bruk av andre tilkoblede nett som skal spesifiseres og tas med i 
kalkylegrunnlaget. 

4. Behandling av utleie og refusjon av Karmsunds 66 kV-nett. 

KK eier et 66 kV nett som SKL leier av KK. Leie-inntektene har i mange år blitt 
inntekt"ført hos KK og utgiftført hos SKL, noe som tilsier høyere overføringstariffer for 
SKL og reduselt overføringstariff for KK. For at denne praksis ikke skal diskriminere 
KKs nettkunder er det nødvendig at refusjonen fra SKL er tilstrekkelig til å dekke KKs 
reelle kostnader ved 66 kV nettet. SKLs refusjon i 1992 var kr 12.1 mill (dette ble det tatt 
hensyn til da KKs totaltariff ble utformet), og i følge KKs regnskap for 1992 var de reelle 
kostnadene til KK forbundet med 66 kV nettet, 14.2 mill. Dette kostnadsavviket anser 
NVE som innenfor akseptable rammer, sett i forhold til at 1992 var et overgangsår. 

Siden KK leier ut 66 kV nettet til SKL burde imidleI1id ikke verdien av dette nettet vært 
tatt med i beregningen av fordelingsnøkkelen for tariffen, da tariffen for regionalnettet er 
gitt gjennom SKLs tariff. En slik praksis fører til en for høy tariff på J1ettniv~1 4. 
Beregninger viser at en fordelingsnøkkel som tar hensyn til refusjonen fra SKL gir eIl 
vesentlig lavere oveli"øringstaJ.·iff fur nettnivil 4. Differansen mellom bruk aven 
fordelingsnøkkel som tar hensyn til SKLs refusjon og en fordelingsnøkkel som ikke tar 
hensyn til dette er 46 kr/kW + (J,n øre/kWh. 

Fm I lJlJ3 har KK beregnet overføringstariffer basel1 pti mer direkte kostnadsfordeling og 
reelle kl1stnadstall. Anvendt p;'i tariffen for I LJ<)2 har NVE lagt til grunn at en 
fordel i ng.')1l(1kkel -"llm tar hensyn til SKLs refusjon, gir en vesentlig bedre tilnærming av 



overfølingstariffen for nettniv[l 4, enn en fordelingsnøkkel som ikke tar hensyn til SKLs 
refusjon. 

5. Konklusjon og vedtak 

Etter en ny gjennomgang av saken trekker NVE følgende konklusjoner; 

KK beregning av overføringstariffen for nettnivå 5 er utilfredstillende, men kan 
aksepteres da 1992 var et overgangsår. 

KKs fordelingsnøkkel for beregning av oved'øringstaliffen for nettnivfl 4 Uu' ikke 
hensyn til SKLs refusjon for leie av KKs ()() kV-nett. 

På denne bakgrunn har NVE funnet det riktig å omgjøre punktet KK/ l og KK/3 i v[lrt 
vedtak av 07.07.93, og gi Norsk Hydro delvis medhold i sin klage av 15.07.93. 
Vedrørende endring av vedtak vises til forvaltningsloven 33, annet avsnitt. De øvrige 
punktene i vedtaket av 07.07.93 gjelder fortsatt. 

Nytt vedtak 

SKL 

l. Tariffledd. NVE finner ikke grunnlag for å pålegge SKL å endre taritT-;trukturen fur 
1992 og 1993. 

2. Nett-tapskostander. NVE kan ikke se at SKL tar for meget betalt for nett-tapet. 

KK 

l. Betaling for oveIi'øring i regionalnett. Hydros anførsel tas delvis til følge. 
Korreksjoner fremgår av punkt 3 nedenfor. 

2. Plassering på nettnivå. NVE vil ikke pålegge KK å plassere Pro tan på nettnivå 3 

3. Kostnadsfordeling på nettnivåer. Karmsund Kraftlag skal tilbakebetale 46 kr/kW + 
0,28 øre/kWh til Norsk Hydro for den kraftmengde som er blitt taliffelt etter 
overføringstariff 507 krlkW + 4.2 øre/kWh på nettnivå 4 i 1992. 

4. Nett-tapskostnadene. NVE kan ikke se at KK tar for meget betalt for nett-tapet. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

----., 

\\\\'" \\\V'"~~ 
Jan Moen 
avdelingsdirektør 
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Likelydende brev: 
Karmsund Kraftlag, Postboks 2015, 5501 Haugesund 

Kopi: 
Sunnhordland Kraftlag, Pb. 25, 5401 Stord 
Nærings- og energidepartementet, Energi- og vassdragsavdelingen, 
Pb. 8148 Dep., 0033 Oslo 

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 uker fra det 
tidspunktet underretning er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapitel VI. Eventuell klage 
skal begrunnes skriftlig, stiles til Nærings- og energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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• A 
Lofotkraft 
Boks 145 

RØD KOPI NVE 
NORGES VASSDRAGS-

OG ENERGIVERK 

8301 SVOLVÆR 

Vedr. klage på punkttariff 

Vår ref. 
NVE 94/1874-4 
M0 /S0P /655 .8 

Deres ref. 
71 3 /TS 

Saksbehandler: 
Sigrid Opedal, MØ 
22 95 91 57 

Vår dato 
30.3.94 

Deres dato 
14.3 .94 

Vi viser til Deres brev av 14.3.94, der De bringer inn en tvist til NVE på Sør-Troms 
Elforsynings punkttariffer ved energileveranse til Gratangen Mek . Ind . AlS . 

Lofotkraft har fremført følgende tvistepunkter: 

1. Selskapet har bedt om, men ikke mottatt , dokumentasjon fra Sør-Troms Elforsyning 
AlS av de kostnader som ligger til grunn for transaksjonsgebyret på kr. 4.000,-. 

2 Sør-Troms Elforsyning AlS krever et uberettiget tillegg til fastleddet på kr. 4.000,- i 
tillegg til transaksjonsgebyr. 

NVE har mottatt en dokumentasjon av transaksjonskostnadene fra Sør-Troms Elforsyning AlS , 
samt en overtsikt over hvilke kostnader tillegget til fastleddet på kr. 4.000,- skal dekke. 

Gjeldende retningsl injer for beregning av overføringstariffer , datert mars 1992, g ir netteier 
anledning til å kreve et transaksjonsgebyr på opp til kr. 5.000,-. Gebyret skal dekke dokumenterte 
merkostnader som påføres netteier som følge aven overføringsavtale utover de kostnader som 
ligger til grunn for beregning av overføringstariffen . NVE har ingen bemerkninger til 
dokumentasjonen som Sør-Troms Elforsyning AlS har fremlagt . 

Kostnader ved timesmåling kan inngå i transaksjonsgebyret, ogleller i overføringstariffene, men 
kan sammen med kostnadene for markedshåndtering ikke overstige kr. 5.000,-. Etter nye 
retningslinjer gjeldene fra 1.april 1994, kan dette beløpet ikke overstige kr. 4.000 ,- pr. år. 

Konklusjon : 

Etter gjeldene retningslinjer kan Sør-Troms Kraftforsyning maksimalt kreve et tillegg på kr. 
1.000,- til fastleddet , i tillegg til transaksjonsgebyr på kr. 4 .000,-. 

Med hilsen 

E~ markedsavdelingen 

~:edngs~r 

Kontoradresse: Middelthunsgate 29 
Postadresse: Postboks 509 1, Maj. 

0301 Oslo 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefax: 22 95 90 00 

.~~ 
jål Meland 
fung. seksjonssjef 

Postgiro .' 0803 5052055 

~". 
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RØD I(OPI 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Vestfold kraftselskap 
Postboks 203 Sentrum 

3101 Tønsberg 

Vår ref 
NVE 93/349 
MITNAl655.8 

Deres ref 
ESElJK 174.41 

Saksbeha ndler: 
Torill Naustvoll, MM 
22 95 90 82 

Tvist om Statnetts tariffer og tariffprinsipper 

V;~r dalo 

i1 5 APR 7994 
Deres dato 
30.04Q3 

Vestfold kraftselskap (VK) har, i brev av 30.04.93, brakt inn en tvist for NVE 
vedrørende Statnetts tariffprinsipper og de tariffer VK blir ilagt i sentralnettet. Vi 
viser for øvrig til møte med VK 14.10.93 og med Statnett 8.11.93, samt følgende 
korrespondanse i saken: 

- Statnett til NVE 8.06.93 
- Nettrådet for Vestfolds regionalnett til NVE 28.09.93 
- VK til NVE 20.10.93 
- Nettrådet for Vestfolds regionalnett til NVE 7.03.94 

Vestfold kraft ber NVE vurdere følgende krav overfor StatnpV: 

1 a) Tariffen i Tveiten må inkludere nedtransformering til 132 kV og 66 kV. 
VK krever primært å kunne ta ut kraft i Tveiten transformatorstasjon til 
ordinær tariff for uttak fra sentralnettet, dvs. at VK ikke betaler noen ekstra 
tariff for nedtransformeringen i Tveiten. 

b) Subsdiært: 
Dersom VK ikke får medhold i kravet under pkt. 1a), krever VK at 
transformeringsavgiften i Tveiten blir redusert fra 46 kr/kW til 22,60 kr/kW. 

2) Leien for bryterfelt må reduseres fra kr 700 000 til 165 000 kr for 132 kV felt 
og tilsvarende reduksjon for 66 kV felt. 

VK krever videre refusjon av innbetalt sentralnettstariff ihht. til ovennevnte krav 
fom. 1.05.92. 

Kontoradresse. Middelthunsoatc 29 
Postadresse' Postboks 5091: Ma; 

0301 Oslo 
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Partenes påstander 

Ad 1 a) Tariffen i Tveiten må inkludere en nedtransformering 

VK refererer til prinsippet om samme pris på samme tjeneste uavhengig av hvem 
som er bruker av tjenesten, fra NVEs retningslinjer for beregning av overførings
tariffer. På denne bakgrunn hevder VK at Statnetts tarifferingsprinsipp innebærer 
"samme pris uansett nettnivå". VK eksemplifiserer dette poenget ved å sammen
ligne VKs sentralnettskostnader for uttak i Tveiten med Telemarksnettets og 
Buskerudnettets uttak i hhv. Rød og Flesaker. Alle disse tre regionalnettene har 
132 kV som hovedspenning. VK bemerker at uttakene på 132 kV i Rød og 
Flesaker belastes med ordinær sentralnettstariff på 68 kr/kW. VK, på sin side, må 
betale en avgift på 46 kr/kW for nedtransformering til 132 kV og 66 kV, i ti/legg til 
sentralnettstariffen på 68 kr/kW for sitt uttak i Tveiten. 

Statnett anfører i brev til NVE av 8.06.93 at gjennomgang av Sentralnettets 
utstrekning er en prioritert oppgave i 1993. I dette brevet foreslår Statnett at "NVE 
avventer sin behandling av denne tvistesaken inntil disse spørsmål er noe mer 
avklart .. ", dvs. tidligst i "september/oktober" 1993. 

Ad 1 b) og 2) Reduserte leiesatser for nedtransformering og bryterfelt 

VK hevder at Statnetts satser for transformering i Tveiten innebærer at Statnett tar 
"ulovlig høy avkastning for Statnetts del av Vestfolds regionalnett". Etter VKs 
oppfatning, må Tveiten transformatorstasjon betraktes som "Statnetts del av 

Vestfolds regionalnett". Begrunnelsen er at dette anlegget utelukkende benyttes 
av Vestfolds regionalnett, mens Statnett eier og driver det. I følge VKs egne 
beregninger, vil en kapitalavkastning på 9% gi en transformeringsavgift på 22,60 
kr/kW. Dette tilsvarer ordinært avkastningsnivå for eiere av anlegg i Vestfolds 
regionalnett i 1993. 

VKs krav om redusert bryterfeltleie er tilsvarende basert på VKs forutsetninger om 
kostnadsnivå ved egen bygging av slike bryterfelt. I følge VK baserer Statnett "sin 
feltleie på en nypris for 132 kW-feit som ligger vel 200% over den pris VK bygger 
slike felt for". Feltleie i den størrelsesorden som Statnett krever, innebærer etter 
VKs syn "enten at Statnett driver ineffektivt eller at de misbruker sin rolle som 
monopolist ved inntektsoverføring", ... eller ved at Statnett pålegger "VK å kjøpe 
tjenester som har uvanlig høy kvalitet eller nøyaktighetsgrad". 

Statnett viser til Statnetts brev til VK av 20.04.94, der det blir lagt opp til en 
gjennomgang av nye prinsipper for leie av transformeringskapasitet. Statnett 
medgir at det er en kjennsgjerning at "satsene ikke alltid slår ut likt/like rettferdig". 
Videre påpeker Statnett at "dette ikke kan løses ut fra en isolert betraktning rundt 
Tveiten transformatorstasjon". 

For øvrig viser Statnett til at satsene for utleie av transformeringskapasitet og 
bryterfelt "fastsettes ut fra kostnadene i leieordningen for sentralnettet - dvs. 
kostnadene ved å leie inn Statnetts egne anlegg og anlegg fra andre eiere". 
Statnetts utleie av transformeringskapasitet og bryterfelt "for anlegg som ikke er 
med i sentralnettet, er basert på de samme leiesatsene som gjelder for innleie av 
an legg til Sentralnettet". 



Saksforhold og begrunnelse 

Ad 1 Tariffen i Tveiten må inkludere en nedtransformering 
Det regelverk som Statnett praktiserer for tariffering av sentralnettstjenester 
innebærer at dersom tariffen i Tveiten skal inkludere nedtransformering, må denne 
transformatorstasjonen innlemmes i sentralnettet. 

Tveiten transformatorstasjon knytter sammen sentralnettslinjer på 300 kV og VKs 
regionalnettslinjer på 132 kV og 66 kV. VK sammenligner eget uttak i Tveiten 
med de tilgrensende regionalnettenes uttak fra sentralnettstasjon på 132 kV. 
Dette gjelder Buskerudnettets uttak i Flesaker og Telemarknettets uttak i Rød. 

Transformatorene i Rød og Flesaker knytter sammen sentralnettslinjer på 300 kV 
og på 132 kV. Nedtransformeringen til 132 kV i Rød og Flesaker inngår derfor i 
sentralnettet. Uttak på 132 kV i disse stasjonene belastes ikke med avgift for 
nedtransformering til 132 kV. 

Ettersom 132 kV linjene inn til Tveiten transformatorstasjon pr. i dag ikke inngår i 
sentralnettet, finner ikke NVE grunnlag for å gi VK medhold i kravet om at tariffen i 
Tveiten må inkludere nedtransformering. Avgiftssatsen på 46 kr/kW for nedtrans
formering i Tveiten, er videre i samsvar med Statnetts standardiserte "Priser for 
overføringstjenester 1993". I så måte kan NVE heller ikke gi VK medhold i at 
tarifferingen i Tveiten innebærer noe brudd på prinsippet om at prisen på samme 
tjeneste skal være uavhengig av hvem som bruker tjenesten. NVE vil for øvrig 
legge til at VK også har tilknytning til sentralnettet på 132 kV i Flesaker. Så vidt 
NVE kjenner til, betaler VK , i likhet med Buskerudnettet, kun ordinær sentralnetts
tariff på 68 kr/kW for sitt uttak i Flesakei. 

På den annen side deler NVE det syn at sentralnettets avgrensning pr. i dag kan 
synes noe tilfeldig. De forhold som VK her tar opp, understreker behovet for en 
prinsipiell drøfting av kriterier som skal legges til grunn for avgrensning av 
sentralnettet mot underliggende nett. Denne drøftingen som Statnett forespeilet 
høsten 1993, foreligger ikke pr. i dag. NVE har imidlertid bedt Statnett nedsette et 
prosjekt vedrørerende sentralnettets utstrekning, jfr. vedlagte kopi av brevet til 
Statnett av 23.12.93. NVE er kjent med at et slikt prosjekt er etablert. 

Ad 2 og 3 Nivået på transformerings/eie og bryterfelt/eie i Tveiten 

VKs satser for leie av transformeringskapasitet og bryterfelt er basert på egne 
forutsetninger om kapitalavkastning, avskrivningstid, etc. De er videre basert på 
karakteristika ved de respektive anleggsdelene i Tveiten sentralnettstasjon. 
VKs beregninger resulterer i leiesatser for transformatorkapasitet og bryterfelt som 
er betydelig lavere enn de satsene som Statnett benytter. Statnetts leiesatser er et 
resultat av leieordningen for sentralnettet. 

Leieordningen innebærer at Statnetts satser for utleie av transformeringsytelser og 
bryterfelt til regionalnett gjenspeiler nivået i satsene ved innleie av slike anleggs
deler til sentralnettet. Denne leieordningen medfører videre at noen trans
formatorer leies ut med relativt høy kapasitetsutnyttelse, mens andre leies ut med 
lav faktisk utnyttelsesgrad. Det er derfor ikke noe direkte samsvar mellom 
Statnetts faktiske inntekter og kostnader ved den enkelte anleggskomponent. 
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NVE kan ikke se at Statnett har ilagt VK høyere avgift for transformeringsytelser 
og bryterfelt i Tveiten enn det som følger av Statnetts standardiserte leiesatser. 
så måte kan ikke NVE kreve at Statnett skal redusere leiesatsene i Tveiten 
transformatorstasjon isolert. 

På den annen side synes VKs beregninger å antyde at de leiesatsene som Statnett 
opererer med, er basert på et høyt kostnadsgrunnlag. Til en viss grad kan avviket i 
de satsene som VK og Statnett opererer med, likevel tilskrives ulikheter i 
beregningsforutsetningene. F.eks. har VK lagt til grunn 9% avkastning på 
beregnet bokført kapital. Statnett benyttet 11 %, som var den maksimalt tillatte 
kapitalavkastningen i 1993. 

For NVE vil det være en prioritert oppgave å se nærmere på elementer ved 
kostnadsgrunnlaget i sentralnettet i lys av NVEs retningslinjer. NVE vil også foreta 
en kritisk vurdering av ulike sider ved gjeldende leieordning, herunder Statnetts 
system med standardiserte satser. 

Konklusjon 

På grunnlag av eksisterende regelverk for sentralnettet, kan ikke NVE pr. i dag gi 
VK medhold i kravene om reduksjon av Statnetts tariffer for uttak i Tveiten. Dette 
innebærer at VK heller ikke får medhold i sine krav om refusjon av tidligere 
innbetalt tariff. 

De punkter som VK påtaler i forbindelse med tarifferingen i Tveiten, understreker 
likevel behovet for en kritisk vurdering av ulike sider ved det regelverket som 
sentralnettet praktiserer. En slik vurdering må imidlertid foretas på generelt 
grunnlag. Dette er en prioritert oppgave for NVE i 1994. 

Med vennlig hilsen 
E,R\ ,og markedsavdelingen 

Jan ~~~fl. 
avdelingsdirektør 

Vedlegg: 

Likelydende brever sendt: 
Kopi: 

Jd 
~ a n Is~~sj ssjef 

Kopi av brev fra NVE til Statnett SF vedr. prosjekt 
om sentralnettets utstrekning 
Statnett SF 
Nærings- og energidepartementet 

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



DET KONGELIGE NÆRINGS- OG ENERGIDEPARTEMENT 

Vestfold kraftselskap 
Postboks 203 
3 101 TØNSBERG 

Deres ref 

KONTOR: PLØENS GT. 8 - TLF. 22 34 90 90 - TELEFAX 22 34 95 25/65 

POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., 0033 OSLO - TELEK$ 21486 OEDEP N 
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I 
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Vår ref (bes oppgitt ved svar) 

NOE 951 EV tjs 
.;2.T7~ 

Dato 

1 5 JUNI 1995 

KLAGE PÅ SENTR~LNETTSTARIFFEN 

Saken gjelder klage fra Vestfold kraftselskap (VK) av 050594 over Norges 
vassdrags- og energiverks (NVEs) vedtak av 1504.94 vedrørende Statnetts tariff
prinsipper og de tariffene VK blir ilagt i sentralnettet 

NVEs vedta....l( er fattet i medhold av forskrifter om produksjon, omforming, over
føring, omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolu
sjon 07.12.90 og kgl. resolusjon av 10.12.93 med hjemmel i lov 29.06.90 nr. 50 
om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. 
(Energiloven). Etter forskriftenes § 4-4, punkt b, siste ledd er NVE gitt myndig
het til å treffe avgjørelser ved uenighet om vilkår eller tvist om forståelsen av be
regningsmåten for overføringstariffer og kapasitet. 

Vedtaket ble fattet på bakgrunn av henvendelse fra VK i brev av 30.04.93 

I klagen sammenligner VK tre 132 kV punkter i sentralnettet; Rød, Tveiten og 
Flesaker. I Rød og Flesaker er transformering inkludert i sentralnettets punktta
riff, men i Tveiten må VK betale en transformeringsavgift. VK klager på NVEs 
vedtak om at dette er i tråd med eksisterende regelverk for sentralnettet. VK me
ner at praksisen innebærer en forskjellsbehandling av k-"under og ber om at Tvei
ten blir behandlet lik med de øvrige punktene. Subsidiært ber VK om redusert 
leiesats for transformering i Tveiten fordi de mener kostnadene er lavere enn leie
satsen. Nærings- og energidepartementet (NOE) blir bedt om å vurdere hvorvidt 
det er adgang til å fastsette leie ut fra gjennomsnittskostnadene i nettet. 

Departementet fikk oversendt klagesaken fra NVE i brev av 14 06.94 med NVEs 
bemerkninger. 

(KL-VESTF.SAM) 



Det vises forøvrig til følgende dokumenter og møter i saken: 
• VK til NOE av 05.05.94 

• VK til NOE av 2806.94 

• VK til NOE av 11.10.94 

• VK til NOE av 100195 

• Møte med VK 1601.95 

• Møte med Vestfold fylkeskommune 18.0195 

Departementet har også hatt møte med Statnett SF. 

NVEs vedtak 
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NVE viser til at transforsmatorstasjonen i Tveiten i så fall må inkluderes i sen
tralnettet dersom VK skal slippe å betale en særskilt transformeringsavgift. Sen
tralnettets utstrekning kan synes tilfeldig, og saken viser at det er behov for en 
prinsipiell drøfting av spørsmålet. NVE ba derfor Statnett SF om å igangsette et 
prosjekt vedrørende sentralnettets utstrekning. Forøvrig mente NVE at gjeldende 
praksis var i tråd med Statnetts standardiserte "Priser for overføringstjenester 
1993" 

Når det gjelder nivået på leiesatsene til Statnett. viser NVE at satsene er i tråd 
md standard leiesatser. For NVE vil det imidlertid være en prioritert oppgave å 
se nærmere på elementer ved kostnadsgrunnlaget i sentralnettet i lys av NVEs 
retningslinjer. NVE vil også gjøre en kritisk vurdering av leieordningen, her
under Statnetts system med standardiserte satser. 

Departementets vurdering 

Departementet viser til at de løsningene som er valgt ved utbygging av sentral
nettet har historiske og økonomiske årsaker. Utgangspunktet er å utvikle et opti
malt nett over tid under ulike rammebetingelser. Derfor kan et regionalnett være 
knyttet til et punkt med særskilt nedtransformering som i Tveiten, eller til et 
punkt der transformeringen inngår i sentralnettet på grunn av sentralnettets eget 
behov for transformering, som i Rød og Flesaker. Det er ikke gitt at løsningen 
som er valgt i Tveiten er dyrere totalt for Statnett SF enn løsningene i Rød og 
Flesaker. Det kan heller ikke være avgjørende at Statnett mener at transformerin
gen i Tveiten i dag er mindre viktig for sentralnettet enn Rød og Flesaker. Etter 
departementets vurdering er det ikke grunnlag for å operere med ulike tariffer i 
de aktuelle punktene dersom målet om et optimalt nett skal nås. Departementet 
omgjør derfor NVEs vedtak av15.04.94 og gir VK medhold i klagen. 

Departementet ser at saken har reist prinsipielle spørsmål knyttet til sentralnettets 
utstrekning og om sentralnettsordningen. NVEs vedtak viser at det har vært 
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uklart hvilke retningslinjer som skulle gjelde for sentralnettet. Vedtaket gjelder 
derfor fra dags dato. 

Departementet har bedt NVE om å vurdere flere sider ved sentralnettet. Det om
fatter også leieordningen. Departementet vil derfor ikke nå gi noen gerenell vur
dering av sentralnettsordningens leiesatser 

Konklusjon 

Departementet gir Vestfold kraftselskap medhold i klage på NVEs vedtak i tvist 
om Statnetts tariffer Uttaket i Tveiten transformatorstasjon skal derfor ikke be
lastes med transformeringsavgift 

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

Kopi: NVE 
Statnett SF 

Etter fullmakt 

'II~~~/fer~ 
/ ~~t!v1 ,rJJI ;, t I i~ f .(. u U I I.·,. " 

/\( 'v \,j 

Kjell M. Grotmol 
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NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

EnerglMatic as 

Bryllaupshaugen 3 
5270 VAKSDAL 

Vår ref. 
NVE 1994/2194 
MM/AVE/655.7 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Arne Venjum, MM 
22 95 92 58 

RØD KOPfi 
Vår dato 
20.04.94 

Deres dato 

TVIST OM VILKÅR OM UTKOBLBAR OVERFØRING MElLOM HAUGE & lINDAAS AlS 
OG KARMSUND KRAFTLAG 

Vi viser til brev av 01.09.93 fra Hauge & Lindaas AlS vi EnergiMatic (H&l). H&L 
mener bedriften er berettiget utkoblbar overføring, men dette vil ikke Karmsund Kraftlag 
(KK) gå med på. H&L ber derfor NVE fatte en avgjørelse i saken. 

KK har gitt sine skriftlige kommentarer i brev av 06.04.94 

Partenes merknader 

H&L er en bakeribedrift med hovedproduksjon i Haugesund. Bedriften har en avdeling 
på Karmøy med egen bakerovn med effektforbruk på ca. 90 kW. Bakeriet ligger i et 
kjøpesenter og får sin strømforsyning fra senterets hovedinntak. 

Bedriften mener de har krav på utkoblbar overføring fordi "effekten på bakerovn er ikke 
dimensjonerende for hovedinntaket i kjøpesenter". I tillegg vises det til at "ved 
manglende overføringskapasitet blir utsalget forsynt med varer fra hovedbedrift". 

Karmsund Kraftlag på sin side viser til at strømleveringen til bakeribedriften har vært 
lagt til grunn ved dimensjoneringen av hovedinntaket i kjøpesenteret, og at det er god 
kapasitet i det nettet som forsyner kjøpesenteret. KK viser også til at everket stiller 
krav om brenselsfyrt reserve for kunder som ønsker utkoblbar overføring. 

NVEs vurdering 

NVE har i sine retningslinjer for 1993 uttrykt at "forbruk (last) som varig kan kobles ut 
av netteier på kort varsel (uprioritert overføring), skal ha redusert avgift når forbruket 
ikke er eller har vært dimensjonerende for nettet." 

Spørsmålet blir derfor om H&L har vært dimensjonerende for nettet eller ikke. Det 
aktuelle kjøpesenteret ble bygget i begynnelsen på 80-tallet. Med bakgrunn i at 
kjøpesenteret ikke har installert brenselsfyrt reserve, er det etter NVEs oppfatning 
rimelig grunn til å tro at nettet som forsyner kjøpesenteret er dimensjonert for å ta alle 
normale effektbelastninger til kjøpesenteret. Det kan her nevnes at nettstasjonen som 

Kon/oraaress,' /l·1IoclellhunSQale 207 
Po~tadresst:j P(r;tboi\ (~ 5091: Alfaj 

0307 OSi,' 

7 elefon .'}:_) 95 9.'1 ~4:) 

Telefax 22 (lS /.'0 OD \ I il'l' 
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er plassert i den aktuelle bygningen har en kapasitet på 315 kVA, mens uttatt effekt er 
beregnet til 263 kW. 

En viktig forutsetning for utkoblbar overføring er bl.a. at det foreligger en viss 
sannsynlighet for at utkobling blir gjennomført. Uten at det foreligger en slik 
sannsynlighet vil ordningen med utkoblbar overføring til redusert pris ikke ha særlig 
mening, og ville også være i strid med energilovens bestemmelser om ikke 
diskriminering. 

KKs generelle krav om at kunden har brenselsfyrt reserve for å få utkoblbar overføring 
er forøvrig ikke i tråd med NVEs syn. NVE mener at det ikke bør være et absolutt krav 
at kunden har alternative muligheter for å dekke sitt energibehov, fordi det kan være 
situasjoner der utkoblbar overføring vil være mest kostnadseffektivt selv om kunden 
ikke har brenselsfyrt reserve. Dette kan f.eks. være aktuelt hvis alternativet er 
utbygging eller forsterkning av nettet. 

NVE kan derfor ikke på prinsipielt grunnlag støtte KKs krav om at kundene må ha 
brenselsfyrt reserve for å få utkoblbar overføring. Dette påvirker likevel ikke 
konklusjonen i denne saken. 

Vedtak 

Med bakgrunn i de vurderinger som er gjort i det ovenstående er det NVEs avgjørelse at 
Hauge & Lindaas AlS ikke oppfyller de krav som bør stilles for å få utkoblbar 
overføring. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

/ I//t/ IL . 
.I / 

/ /L~t"dt '7 
J , n Sagen/ 
fung . avd~lingsdirektør 

,1-I~ 
Arne Venjum 
rådgiver 

Likelydende brev til: Karmsund Kraftlag, Postboks 2015, 5501 Haugesund 

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

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

OG ENERGIVERK 

Hallingdal Energi og Nettbrukergruppe 
vi Syver Espeseth, Defa Eltech A. S 

3540 NESBYEN 

Vår ref. 
NVE 1994/2384 
MM/AVE/655.7 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Arne Venjum, MM 
22 95 92 58 

Vår dato 
20.04.94 

Deres dato 
19.08.93 

TVIST OM OVERFØRINGSVILKÅR OM MELLOM 6 NETTBRUKERE I HALLINGDAL OG 
HALLINGDAL KRAFTLAG 

Brødrene 0yo AlS, Brusletto & Co A.S, Storefjell Høyfjellshotell, Defa Eltec A.S, Torco 
& Kielland as og Protan AlS er alle hjemmhørende i Hallingdal og forsynes over 
Hallingdal Kraftlags overføringsnett. Disse kundene påstår i likelydende brev datert hhv. 
18.08, 19.08, 19.08, 19.08, 20.08 og 27.08.93 at Hallingdal Kraftlag (HK) ikke har 
fulgt NVEs retningslinjer og vedtak i tidligere tvistesak ved utarbeidelsen av sine 
punkttariffer for 1993. Disse nettbrukerne (heretter kalt nettbrukergruppen) ber derfor 
om at NVE vurderer HKs punkttariffer for 1993. 

Nettbrukergruppen har i felles brev av 08.11.93 til NVE kommet med utfyllende 
opplysninger til sine tidligere brev. 

NVE vil derfor behandle denne saken som en sak, men understreker at hver enkelt av 
de navngitte nettbrukerne kan påklage NVEs vedtak i saken, kfr. det som uttrykkes om 
klageadgang på siste side. 

HK har gitt sine skriftlige kommentarer i saken i brev av 14.09.93. 

Nettbrukergruppen har satt fram sine påstander i fem punkter. 

Tvistepunkt 1 

Nettbrukergruppen hevder at HK i sine tariffkalkyler "ikke har tatt hensyn til inntekter 
fra innmating av kraft, eller fra overføring av uprioritert kraft." 

NVEs vurdering 

HK har lokal innmating fra Ustekveikja kraftverk, 0rtern kraftverk og Ål kraftverk. HK 
har for disse nettkundene lagt til grunn en innmatingstariff på 68 kr IkW pr. år. 
Kraftlaget har ikke eksplisitt trekt fra innmatingsinntektene ved beregningen av sine 
punktariffer. 

k ofJforaOf e:~J'St3 fL1ICCt?lti!un,'-:;g,1 tt) 
Posfadre:::.sc. PO~lboK~ bO~J 1 f\,1ai 

0301 Oslo . 
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2 

NSB eier deler av 60 kV-nettet i Hallingdal. Dette nettet har NSB leid ut til Ustekveikja. 
HK kjøper derfor overføringstjenester fra Ustekveikja. Da HKs kostnader for overføringa 
i Ustekveikjas nett motsvares av HKs innmatingsinntekter fra Ustekveikja/Ørtern har 
kraftlaget valgt ikke å spesifisere disse kostnadene. Vi finner det derfor sannsynliggjort 
at innmatingsinntektene indirekte er trukket fra i kostnadskalkylen for 
overføringsinnte ktene. 

Når det gjelder bruk av nettoføringer vil NVE sitere fra brev av 14.05.93 i tvistesak 
mellom IlS Ustekveikja kraftverk og HK: 

Etter NVEs vurderinger bør ikke slike nettobetraktninger forekomme, da dette 
medfører at deler avHKs faktiske utgifter og inntekter ikke synliggjøres. Slike 
nettobetraktninger vil også gjøre det vanskelig å fremskaffe et riktig 
kostnadsgrunnlag for everkets overføringstariffer. 

Det er NVEs vurdering av HK har hatt god tid til å rydde opp i disse forholdene og 
vi forutsetter at alle HKs kostnader og inntekter føres brutto fra og med regnskapsåret 
1994. 

Tvistepunkt 2 

Nettbrukergruppen mener at HK har lagt til grunn for høye kostnader til sentralnettet og 
annet overliggende nett. 

NVEs vurdering 

HKs tilknytningspunkter mot overliggende nett ligger i Uste/Oslo Energi og 
Nesbyen/Buskerud Energi. Dette er uttak på regionalnettsnivå. HK er derfor ikke direkte 
tilknyttet sentralnettet, og det er ikke noe økonomisk oppgjør mellom sentralnettet og 
HK. Uavhengig av om HK har sine utvekslingspunkter mot sentralnettet eller 
regionalnett er HK bundet av de tariffer som er fastsatt for uttak i disse punktene. Når 
HK i sine kostnadskalkyler viser kostnadene til sentralnettet som en egen post skyldes 
dette at kraftlaget har valgt å splitte sine kostnader i overliggende nett i en 
sentralnettdel og regionalnettdel. 

Etter NVEs syn er det ikke grunnlag for å hevde at HK har lagt til grunn 
uforholdsmessig høye kostnader i overliggende nett. 

Tvistepunkt 3 

Nettbrukergruppen mener at energitapet og spotprisen for høyt anslått. 

NVEs vurdering 

HK har i sine kostnadskalkyler anslått en samlet energiinnmating på 432 GWh og et 
levert energikvantum på 386 GWh. Dette gir en tapsprosent på vel 10% i eget nett. 
Ved verdiansettelsen av sine nettap har kraftlaget forutsatt en spotmarkedpris på 15 
øre/kWh. 

NVE har i retningslinjene for 1993 angitt at tap skal innarbeides i tariffene, fortrinnvis 
ved at marginaltapet inkluderes i energileddet og avregnes i forhold til 
spotmarkedprisen. Det er NVEs syn at de budsjettforutsetninger som er lagt til grunn 
av HK ikke kan oppfattes som urimelige. 



NVE forutsetter forøvrig at alle netteiere i korrigerer for avvik mellom budsjett og 
regnskap, og synliggjør avvikene som mer- eller mindreavkastning i sine regnskaper. 
Hvis HKs regnskapsmessige tapsverdier er lavere enn budsjettert skal disse over tid 
tilbakeføres nettkundene. Det må her påpekes at avvik i tapsverdiene kan motsvares 
eller forsterkes av avvik på andre områder. 

Nettbrukergruppen foretar en kobling mellom tapskostnader og energi- eller tapsleddet i 
tariffen. Vi vil derfor påpeke at det ikke er noen direkte sammenheng mellom energi
/tapsleddet og everkets totale tapskostnader. Energi-/tapsleddet skal i prinsippet 
fastsettes lik overføringens grensekostnad, dvs. marginaltapet i nettet. Dette leddet 
bidrar derfor også til dekningen av energiverkets faste kostnader. 

Tvistepunkt 4 

Nettbrukergruppen hevder at " Ved omlegging av tariffen er det benyttet fastledd som 
skal dekke forbrukeravhengige kostnader ved hver enkelt abonnent, hvilket er særlig 
viktig i et område med mange fritidsboliger. Kostnadene for dette er imidlertid ikke 
fratrukket ved beregning av tariffene." 

NVEs vurdering 

Når nettbrukerne viser til" omlegging av tariffen" siktes det til at HK endret sine tariffer 
med bakgrunn i NVEs vedtak av 14.05.93. 

En av de merknader NVE hadde til HKs overføringstariffer i den nevnte tvistesaken var 
at everket hadde innarbeidet et fastledd for sine total kunder, men ikke for sine 
overføringskunder . NVE ba derfor om at HK også måtte innarbeide fastleddet i sine 
overføringstariffer , og ellers påse at overføringstariffen var den samme for 
overføringskunder og total kunder. Disse påleggene ble gjennomført av HK. 

Det kan nevnes at HK overføringstariff for næringskunder på nettnivå 5 var opprinnelig 
909 kr/kW og 1,7 øre/kWh. Forutsatt en brukstid på 4000 timer gir dette en 
resulterende energipris på vel 24,4 øre/kWh. Ved omlegging av tariffen i juni 1993 
innførte HK et fastledd og endret samtidig effekttariffen. Dette ga en overføringstariff 
for denne næringskunden på 1000 kr/år, 660 kr/kW og 1,7 øre/kWh. Basert på 4000 
brukstimer og et antatt effektuttak på 50 kW, gir dette en resulterende energipris på 
18,7 øre/kWh. Dette innebærer en prisreduksjon på over 23%. Tilsvarende reduksjon 
ble gjort for nettstasjonskunder . 

Det er derfor NVEs syn at HK i rimelig grad har tatt hensyn til NVEs merknader i brev 
av 14.05.93. 

Tvistepunkt 5 

Nettbrukergruppen skriver at "HK har ikke kunnet dokumentere at prisnedsettelse med 
4 øre/kWh for kraftkjøpskunder til under selvkost, ikke er en kryss-subsidiering av disse 
kunder fra monopolvirksomheten. Bedriften finner det påfallende at det ikke foreligger 
dokumenterte beslutninger hos HKs styre eller i eierkommunene om overføring av 
midler til selskapet." 

NVEs vurdering 

Etter NVEs retningslinjer skal netteiere på forespørsel informere om gjeldende vilkår for 
overføring av kraft og opplyse om de kostnader skal er lagt til grunn ved beregning av 
punktariffene. Netteier skal kunne dokumentere forhold som gjelder nettvirksomheten. 
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Nettbrukerne kan ikke kreve at everket skal opplyse om kostnader, finansiering etc. 
som gjelder konkurranseutsatte virksomheter. Nettbrukergruppen kan derfor ikke med 
hjemmel i energiloven kreve at HK opplyser kundene om finansieringen av eventuelle 
underskudd som HK har ved sin kraftomsetningsvirksomhet utover det som 
framkommer i offentlige regnskap og beretninger ved årsavslutningen. 

I forskrift til energiloven uttrykkes det at alle overføringer av midler mellom 
nettvirksomheten og andre virksomheter skal synliggjøres i regnskapene. NVE krever at 
HK i sine regnskap og beretninger for 1993 omtaler overføringer mellom 
virksomhetsområder. NVE vil ved gjennomgangen av regnskapsrapportene for 1993 
vurdere eventuelle kryssoverføringer nærmere. 

Vedtak 

Utover de kommentarer som er gjort i tilknytning til hvert enkelt tviste punkt. er det 
etter NVEs vurdering ikke forhold ved HKs tariffer mv. som gir grunnlag for å støtte 
nettbrukergruppens påstander. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

~. ( 

), ' 

~ . .' J> ~/ . .-,/ / /l 
,'L -../ t..-'c:,.../' 

; 
n'Sagen 

, fung. avdelingsdirektør 

J/~0~~ dJ . 
. Arne Venjum 

rådgiver 

Likelydende brev til: Hallingdal Kraftlag, 3580 Geilo 

Kopi til: Nærings- og energidepartementet, Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo 
Brødrene øyo AlS, 3580 Geilo 
Brusletto & Co A.S, 3580 Geilo 
Storefjell Høyfjellshotell, 3550 Gol 
Defa Eftech A.S, 3540 Nesbyen 
Torco & Kielland as, 3550 Gol 
Protan AlS, 3541 Nesbyen 

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt 

underretning er kommet fram til partene, jfr. forvaltningslovens § VI. En eventuell klage skal begrunnes 
skriftlig, stiles til Nærings- og energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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22.4.94 

TVIST MELLOM BERGEN LYSVERKER OG SAS ROYAL HOTEL A/S VEDRØREN
DE AVKASTNINGEN PÅ NETTKAPITALEN I BERGEN LYSVERKER 

NVE har tidligere behandlet tvist mellom SAS Royal Hotel A/S 
SaITillen med Joh. Johannson på vegne av A/S Migrofa og BL. Denne 
tvistesaken gjaldt prisnivået på BL's overføringstariffer og 
ble avgjort av NVE i brev til partene av 09.11.92. NVE fant 
den gang ikke grunnlag for å sette ned prisene på overførings
tariffene til BL, men fastslo at disse måtte beregnes på en 
annen måte. 

SP.S Royal Hotel A/S har i brev av 10.05.93 brakt ]nn fO]' NVE 
tvist med Bergen Lysverker (BL). SAS Royal Hotel A/2; ber NVE 
om å vurdere overtøringstariffene til BL for 1992 ut fra det 
faktum at BL hadde en meravkastning på nettkapitalen. Dessuten 
blir l\NE bedt om cl vurdere overføringstariffene fcn 1993 uL 
fra mulig meravkastning også dette året. 

Ved behandling dV EL's regnskaper for 1992 i Lysverkenes Råd 
og i Bergen Byst.yre er det fremkommet aL BL hadde en avkast
ning på nettkapitalen d.å. som overstiger maksimal avkast
ningssats fastsatt av NVE. Meravkastningen utgjør ca. kr 30 
mill. Dette beløpet ønsket administrasjonen i BL cl tilbakeføre 
til kundene, mens Bergen Bystyre har vedtatt å overføre dette 
beløpet til bykassen. SAS Royal Hotel AlS hevder at overføring 
til bykassen ikke kan være i tråd med intensjollene bak energi~ 
loven oq at beløpet må komme kundene til gode. 

I t()l'::;kr,iftE'~nc til enerqiloven hetEc:r det dL "Kon:c;t-' ]UIvpren 
fast:3ie'tter oVEcrføringstariffr,ne :;lik at de over tid dekkF::l 
ko~; t lladene ved utbyqcJinq og dri f t og gi r nødvendig dvkas t ninq 

iLves telt kapi t aJ." NVE hen i retninq;,,1 inj er for ben~qnin(J 
Cl v ( ~ l 1: vi l i Il q :; t~i1 i [ tre, 1 1 re CJ i o n a l - Cl q ( h :~ tri bu:,; jon TH? t j- d V 

j1l111 ~'FJ! :;kn"viC>! (Il ("v(~rk :';om (11iv(=;:; (·jfektivt kan hen=.qlle c'll 

dvk,Ltlll11q r<l illVE;:;I~(~rl kapital rn(~d re1ninq::;qivcncle:: n=:Ill(~ lik 
:;t,'li :uLliqd::lun:<J(;lltC< pll]:;::; l P:3t. ri ikumarqien. ne'n 1";1-

nino:giv(;nc)c; n=nlr:rJ for 19q) hle ,iV NVE td::;l:;att t il il p:;t 

KoniordcJrC,<'::'t- l,1:not'!UiUfhOr11(; 
P05radrt:<'~,c..t-:: P,I,<.rho~.< son 1 !~ 1.],' 

030; 0:;11' 

7 ( // 'tun ~ I,', ~)h f),') 

T ('/t-'/,1) ,ns 90 LY) 



D(t~ var således ikke tiliaLt II beregne en høyere avkastninq 
enn Il pst. for 1992. Den faktiske avkastningen kan imidlertid 
()ver t ige l J pst. pqa Cl t k()~; t nadH}(" ble lavere enn bud,,; i et t ert 
(~11',,1 at transportert mcnqde ble :::;tørre enn forllt~::;dtt i bereq
l!inq~~;qlunnlaget. Fc:)]::::;krifLpn(~ til enerqiloven ITl,'l foc;t,'l lik 
F en meravkastnincj ove~o t id skal kC)jn~Tie kundenE" t:i l 

~01 regnskapsåret 1992 var det ikke gitt noen direkte l [
Illn~-I'31injer for hvordan d(OUe ,,;kulle qjennomføre:::3 i prak:;j 
Grunnen til dette var at everkene i 1992 ikke var pålagt Cl 

føre regnskaper etter aksjelovens og regnskapslovens bestem
melser eller foreta et regnskapsmessig skille mellom konkur 
ranseutsatte foretningsområder og monopolfunksjoner. En even 
tuell meravkastning kan derfor være vanskelig å identifisere 
f Ol NVE, sær l ig hvi s den :3ky Ide::; reduks j on i kos tnadene . 

N('l har imidlert id BL sel v foret ei t t en analyse av regnskapet
for 1992 som indikerer en meravkas tning på ca. kr 3 O mi Il. :30m 
i all hovedsak skyldes kostnadsreduksjoner i forhold tii 
budsjettet. NVE forventer at BL lar denne meravkastningen over 
tid komme kundene til gode slik energiloven legger opp til, 
selv om BL ikke var pålagt å føre noen form for oversikt over 
mer-jmindreavkastning for regnskapsåret 1992, slik NVE har 
bestemt i retningslinjene av desember 1993. 

I vårt vedtak i t vis tesak mellom BL og SAS Royal Hot el oq ,Joh. 
Johannson pekte vi på det generelt høye kostnadsnivået i BL. 
vi ut tal te den gangen følqende; "For kommende år vi l NVE leqw" 
tll grunn at det m~ skje eIl effektivitetsforbedring i BL som 
også gir en reduksjon i overføringstariffene." Med de fore
slåtte overføringstariffene for 1994, gjeldende fra 1. april, 
har BL redusert prisene med 18,6 pst. fra 1992 til 1994. For 
1994 må BL således sies å ha fulgt vårt pålegg om kostnads
effektivisering som har kommet kundene til gode. vi forventeT 
at det vil skje en ytterligere kostnadseffektivisering i BL 
ml"d lavere overførirlC}c3tclriiier som resultat for de konunendlc:' 
år. 

SAS Royal Hotel ber NVE om oq:::,o J vurdere overførinCJstari f if,nc' 
i BL for 1993 ut ira en eventuE~11 meravkastning dette e'tret. vi 
l1ar fått oversendt regnskapet fra BL for 1993, hvor kraft
overføring er vist som egen resultatenhet. Denne viser at 
avkclstningen ligger noe under de 11% som BL budsjetterte rned 
for dette året. 

vi kan opplyse at NHO l1ar innklaget overføringstariffene til 
BL for 1993 på vegne av sine medlemsbedrifter i distriktet. 
Denne klagen gjelder det qenerelle kostnadsgrunnllget til BL. 
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KonklusjcJl1 

Forskriftene li] energiloven må forsti:~es lik elt· avkastning på 
inves ter:: kapi t ul u t over den gj elden'" :3 il t ,;kcl L kUlllID(" kundene 
til gode uvel ti d. :3el v om en slik mel"vka:itl1 i nq ikke kommer 
direkte fn-::,rn ,1'0" regllc3kapet for 1992 ferventer NVF ',l BL følger 
forskriftenL' ()Cl la.1' beregnet me,:,ravka:3tninCj kommf' j~'llJldf~l1l':' j 

BL's for,,;yningsomr,lde til gode over ticl. Evelltupll lInndre
avkastninq i :;enere i:'tr ,3kal avregne::; mor c1f,c,n n\i~r,'j kd t ninCj som 
er opparbcldet fra og med året 1992. 

Med hils(con 
Enøk- og markedsavdelingen 

\~ 
Jan M~ . 
avdellngsdlrektør 

Likelydende brev: SAS Royal Hotel AlS 

Kopi: Nærings- og energidepartementet 

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energideparte
mentet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet 
fram til partene, jfr. forvaltningslovens § Vl. Eventuell 
klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Nærings- og energi
departementet og sendes gjennom NVE. 
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TVIST MELLOM MILJØKVALI TET AS OG ØVERE EIKER ELVER VEDRØRENDE 
PUNKTTARIFF I ØVRE EIKER ELVERK 

Miljøkvalitet har i brev av 06 . 01.93 brakt inn for NVE tvist 
om punkttariffen til Øvre Eiker Elverk for 1993. 

Miljøkvalitet viser til et brev fra Øvre Eiker Elverk av 
17 . 11 . 92 til en kunde med opp l ysninger om hvilken punk ttariff 
kunden må betale ved kjøp av kraft fra ekstern leverandør. 
Denne punkttariffen er som følger ; 

Statnett 
Buskerud Energi 
Øvere Eiker Elverk 
Punkttariff 

71 kr/kW/år 
209 kr/kW/år 
283 kr/kW/år 
563 kr/kW/år 

For 1993 har Miljøkvalitet fått oppgitt at tilsvarende punkt
tariff er som følger; 

Energiledd 
Effektledd 

9,96 øre/kWh 
330 kr/kW/år 

Miljøkvalitet hevder at denne punkttariffen må være for høy, 
da den er langt høyere enn tariffen for 1992 . 

Ingen av de punkttariffene Miljøkvalitet viser til er helt 
like de faktiske tariffene som gjaldt de to årene. For store 
næringskunder på nettnivå 5 (T3) var punkttariffene som føl
ger; 

1992 

Fastledd 500 kr 
Effektl edd 547 kr/kW/år 
Tap er ikke inkludert (ca l øre/kWh) 

Kontoradresse : Middeithullsgate 2~ 
Postadresse.· Postboks 5091. Mal 

0301 Oslo 

Telefon. 22959595 
Telela>.: 2:: 95 9000 Post91ro 0803 5052055 
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Fastlec1c1 
Ew'~rCJiledc:l 
J,: t j e k t 1 c cl cl 
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vi vi] først kommentere,: kostnadsøkningen. Økt avkastniIlCj [r,A 
1992 til 1993 utgjør ca 2,2 mill. Avkastningen i 1993 var ca 
kr 4,6 mill eller 5,5 % av investert kapital. Kostnadsøkningon 
eksklusiv avkastning var dermed på ca kr 0,8 mill ~ller 1,3~. 

Del-Le er noe høyere cnn den ewncn=-lle pri;:;~~tignincJc!l .i J'!t)2 p,', 
2, ')l6. En forklaring dette er at regn23kapsprak:-;i,::;c::>n hJe' lacjI 
om i 1992 fra kommunale lccin,~kap:3torskrifter til regnskap 
[ørt et t er aks j e10vens og regnskap:310vens bes termnei ,,;er. [Jet t (, 
llar bidratt til at everket har fått bedre oversikt over de 
reelle kostnadene og en mer korrekt fordeling av disse p~ de 
ul ibc: virksomhetsområdene. 

For å kunne bedømme om den økte avkastningen på inve~~tert 
kapital i Øvre Eiker Elverk for 1993 er akseptabel, vil det 
være naturlig å ta utgangspunkt i det generelle prisnivået. 
J992 hadde Øvre Eiker Elverk en av landets aller laveste 
overføringspriser i eget lokalnett p~ 7,2 øre/kWh. I vår 
m(~tc;rpri~~analY:3e for 1992 var llleterprisen 1(3, :30m var langt 
lInder gjennomsnittet for landet på 2,2. I 1993 var tilsvarende 
pris moderat med 11,4 øre/kWh som ga en meterpris på 2,0. 
Det t e året var landsqj ennom~;ni t t et 2,1. på denne bakgrunn 
finner NVE ikke å grunnlag for ~ overprøve den justeringen av 
prisniv~et som har funnet sted i Øvre Eiker Elverk i 1993, 

I torbindelse med omleggirlg dV regnskapspraksis utarbeidet 
Øvre Eiker Elverk Cll ny åpninqshalanse. vi vil få gjøre opp
merksom på at vår avgjørelse i denne tvistesak ikke er å 
oppfat te som en godkj enninq elV den nye ~pningsbalan;:;E:on. Ud 

Øvre Eiker elverk har en avkastning i 1993 på 5,5%, som er 
ila l vparten av mak::; imal kalky l en:,nt e det te cl Y-, finner VJ ikke' 
grunn til ~ foreta en slik godkjenning n~. Det ville ha for
sinket vår avgjørelse ytterligere uten at det ville f~ prak
tiske konsekvenser for 1993-Lariffene. 

N~r det gjelder økningen av punkttariffen for stor næring på 
nettnivå 5 på ca 23%( som er langt høyere enn økningen i 
ko~.J tnade'le og avkas tningen, skyldes det te en oms t rukt urer ing 
av tariffene fra 1992 til 1993. l 1992 ble overføring:=;
tariffene beregnet pel en nok:,;;} forc"nklet måte i motsetninq til 
1993, da tariffene ble ben:oqnet en mer rikti(J måte i hen-
hold til f'J\!E':; n~tninq,:;linj r t 1 berecjlJing av over[ørinCj;=~-' 

I"lifbc'r. fi(c'ttc~ ga om rc:;uJtal id økningen i overtøringco
tariifen~ tra 1992 til 1993 ble forskjellig for de ulike 
t- ri j : ( Il il P Il e Il ("=' • 



Konklusjon 

På bakgrunn dV den (ri(~nnumC]anq L har loretatt CiV Dverføring:==;
tariffene til OVLf O l':ikE'l Elvf'lK l\)} l~'<: oq 1(9), finnel vi at 
det ikk.e gr:~llllr11dq fC)L (1~ 10] l-l~~)l:.: li~,~J: Incclll(:Jci -L 1)(3stClllC1en 
om at overførinq:;taJ irjfcll t ! 1;1 L::! ]!Jr] IkJ nc'r; Jl] ,; fen 
1993 er fast:,;at t- Irl h'~)yt 

Med hilsen 
Enøk- oc] markcd:3d'v'd!c: L ill<JC?L 

J~\~ 
avdelingsdirektør 

Likelydende brev: Øvre Eiker 

Kopi: Nærings- og (:,nerC]idepartelTH::ntet 

Denne avgjørelsen kall påklages til Nærings- og energideparte
mentet innen 3 uker fra det t id,:;punkt underretninq el kommet 
fram til partene, jil, t(Hvaltl1ill(y;lCJv,~n;3 § VI. Eventuell 
klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Nærings- og energl
departementet og sendes gjennom NVE. 
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'~'r\Dt RØD "',-v I 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Sør Aurdal Er1(~lqj ?,L 

2936 BECNADALEN 

C)I/17d/655.8 
JGC/0IN 

Saksbehandler: 
,John Cock MM 
(02) 95 90 62 

10.5.94 

NYTT VEDTAK I TVI~TESAK MELLOM SØR AURDAL ENERGI Al, OG NORGES
KRAFT 

Sør Aurdal Ener9i AL (SAE) har i brev av 15.04.93 klaget NVE's 
avgjørelse av 23.03.~4 i tvistesak mellom Norgeskraft og SAE 
inn for Næring::;- og ener9idepartementet. I brevet kommer SAE 
med nye opplysninqer i sdken som medfører at NVE finner det 
hensiktsmessi9 å fatte nytt vedtak på et av tvistepunktene. 

SAE skriver i klciCjc:n at de ,;ynes NvE har kommet til en helt 
feil pris oCJ at den ikke:, kdn dokument (:'l'es . vi har beskrevet 1 

vårt vedtak hvordan vi hen tt' frem v""i berecJnin9 av nye 
overførin9starif[(C'1 fm 1992. [Jet ble tatt utganqspunkt j 
regnskapet for L CJ 9:2 ,30m cr. en ;::;amlet oversikt over SAE' s 
totale virkso~1et. Kostnadene ble derfor fordelt på nettvirk
somheten 09 øvriq vj rksomhc"t i henhold til den samme pro;c:;ent-
vise kostnadsfonjf>] ingen mellom disse tJ) virksornhet;c:;omri'::ldene 
som SAE har benyttet i budsjettet for 1993. Videre beregnet Vl 

nye overførin9stariffer på 9runnla9 av den fordelingen av 
nettkostnadene SAE har benyttet i beregnings9runnlaget for 
1993. Det skulle således være enkelt for SAE og etterprøve 
våre beregninger. 

SAE hevder at' vihp illlll(c'kl:~bercgnillger for 1992 Pl~J. kr 9,3 mill 
ikke er riktige og har selv heregnet inntektene til kr 8,8 
mill. Det er da, hellyttl~t 40UO hruJ.:..,::;t imer for alle kundc9ruPPc='1 
inkl. husho ldnino("l. 'I/Hl benytt e3 5 O O brukst jmel for hu::;-
holdninger blir d(=> totaJe nettinntektellc ] J992 kr 9, Cl 

mill. vi har i v~rp beregninger lagt oss på et noe forsikti9 
C1nslag av bruk:;ticlC'll tj l hll:;holdnj!JeWl 3650 tiIlk':C :;mn (;pr 
t \) l d L p Il ett j rml c' k tJ:' l p, °l k l ,~!Tl i l ] . 

Kontoradresse Miiidellhunsga!e:JOl 
Postadresse PO,ctboks 50.91, Ma) 

0301 Oslo 

Telefon .'.1:: 95 95 95 
Te(ef,lA 22 9,~ r~o 00 



.;:~,1:: l(c"(IU'~l ::;111 l<:l",qf" ircim IlY(-- dJtelliative beregninger. Et 
l,' :J] ':"l!: ]flic'd di,c;:;fc, i l(,qll:nqeljic- 1- ,il elp tar utgangspunkt l 

-tlik, :.(Jiri hE,lpqnirlcT:;Cjlllllnla:l, :;dmticliq ,~om st-orparten av 
klm'i,c-n,' kUll f?llc'lgim,',IE.' Det: m", d(c:rfnr IccCjCjc:::-:; inn omreqnjj)(J 
;),j en p(', ,Jntakel:;er tor bTukst id oq :,;anunenlagring" Etter vin 
Vlllc1f::'lll1q kan ikke SAE':-; bcrecjninqer i klaqen være riktige. En 
~llustrasjon pA dette er at de resulterende tariffene i av-
:;ni t t G qir en overførings tar i ff for husholdninger på net tni V2i 

~ som er 15% lavere enn tariffene for næringskunder på nett
llivå 4. I de tariffene som er beregnet for 1993 er hushold
ningstariffen på nettnivå 5 i SAE 65% høyere enn nettnivå 4-
tariffen, noe som er mer i ,3dm,3var med gjennomsnittet av 
tarifferH'C' pi'l landsbasi~;. vi fiI1lH-'r at de ulike regneek:3emplene 
1l1Hk'rbygqer vår metode, :~om benyt te l den rela t i ve kos tnads-
tordelingen i tariftene for 1993 fOl å fordele kostnadene slik 
ele tramkommer i regnskapet for l Y 9 2 . 

,C;AE hevder videre i klagen at trdnsaksjonskostnadene Norge::c;
kraft skal betale i 1992, m~ være kr 23400 og ikke kr 11900 

l i k NVE har beregnet. (:;rurml"n t j l det te er at SAE har to 
m/dere ved hvert av målepunktene, en for aktiv og en for 
lf::'akt i v ef f ekt. Det t e er nye opply:c;ninqer i :::;aken tor NVE. J 
f"11 telefonsamtale den :~1.04.94 med E:"vE"rksjef Gravermoen fikk 
Vl opplyst at SAE har fakturert kr. 100 særskilt til alle 
kunder med måleromkobler. Det vil si til alle kunder med 
I1lc51ere [or reaktiv 0::,iiekt SLunt alle store kunder der det er 
nødvendig å ha måleromkobler . NVE finner at det der-for kun er 
kr. 100 pr målepunkt som skal komme :i tillegg. Med fire måle
punkter blir det kr 400 i tillegg til kr 11900 i transaksjons
kostnader. vi vil således på bakgrunn av de nye opplysningene 
:30m har fremkommet, fa t te ct nyt t vedtak pfl det te punkt og 
sette transaksjonskostnadene Norgeskraft skal belastes for i 
1~92 til kr 12300. 

Til ::;lutt i klagen vi:3er SAE til NVE'::; meterprisanalyse for 
1993, hvor SAE har en pris noe llnder landsgjennomsnittet. For 
lY92 som er det dret klagen gjelder, lå SAE på landsgjennom
:;ni t t F:'t. Meterprisana 1'1'::;en bl ir av NVE benyt tet ,:;om et kri t e
ri um tor "l bedømme om everkl'C't pr beret t iqet t i l fl bereqne 
mdk:;irnal kalkylerentf:?, noe ::;om NVE aksepten'?r at SAE kan 
gjøre. Det som imidlertid er det essensielle i denne sak er om 
;~AE har få t t inntekter pfi net tvi lk,,30mheten utover det som gi r 
kostnadsdekning inkludert en rimelig avkastning investert 
kapital. 



Nyte vedtak 

NVE V1J 'Jrunnlaq av nYFo opp nincri'>}:- .=;OIll tCO:: framkommet l 

:;aken tdtt:i" nytt vedtak i tviste,,;aken meLlum Norqeskraft og 
SAE. D(C>r- ny'; vedl akc'l CL om følqer. 
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NVE pcOj J eelger SAE J1 avregne Norqeskra f t f or per joden f ra og med 
kraftJeveransene startet i 1992 og fram tiJ 30.04.93 etter de 
av NVE fastsatte punkttariffer eksklusive=:, energiledd og et 
samlet transaksjonsgebyr på kr 12300. Differansen mellom det 
beløpet som da framkommer og det faktiske beløpet. som Norges
kraft ble fakturert for i denne perioden md SAE refundere. 

Med hilsen 
Enøk - oq markcd,;avdel inqen 

,,1, 
avdelingsdirektør 

Likelydende brev: Norgeskraft AlS 

Kopi: Nærings- oCj energidepartem,,,ntel 

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energideparte
mentet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet 
fram til partene, jfr. forvaltningslovens § VI. Eventuell 
klage skal begrunnes skriftlig, stlles til Nærings- og energi
departementet oq :3endes gj ennom IWE. 
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Deres ref Var ref. (bes oppgitt ved svar) - -Uafc) 

NOE 94/2364 EV hkb 3 1 JAN. 1995 

KLAGE PÅ NVES A VG.JØRELSE I TVISTESAK MELLOM SØR AUR
DAL ENERGI AL OG NORGESKRAFT 

Saken gjelder klage fra Sør Aurdal Energi AL ( SAE) datert 31.05.94 over Norges 
vassdrags- og energiverks (NVEs) vedtak av 10.05.94 vedrØrende SAEs overfv)
ringstariff. NVE fattet først vedtak i denne saken i brev av 23.03.94. SAE klaget 
på vedtaket i brev av 15.04.94. I brev av 10.05.94 fattet NVE et endret vedtak i 
saken der SAE fikk delvis medhold på ett punkt. NVE opprettholdt imidlertid sitt 
vedtak på det andre klagepunktet. 

NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrifter om produksjon. omfom1ing. over
føring. omsetning og fordeling av energi. fastsatt ved Kronprinsregentens resolu
sjon 07.12.90 og kgl. resolusjon av 10.12.93 med hjemmel i lov 29.06.90 nr. 50 
om produksjon, omfoI1ning. overtøring. omsetning og fordeling av energi_ m.m. 
(Energiloven). Etter forskriftenes § 4-4. punkt b, siste ledd er NVE gitt myndighet 
til å treffe avgjørelser ved uenighet om vilkår eller tvist om forståelsen av bereg
ningsmåten for overtvlringsrariffer og kapasitet. 

Vedtaket ble fattet på bakgrunn av henvendelse fra Norgeskraft i brev av 
03.03.93. SAE har kommentert ki,tgen i brev av 21.04.93. 

DepaI1ementet fikk oVl~rsendt k!J.gesaken fra NVE i brev av 28.06.94 med NVEs 
bemerkninger. 

Klagen gjelder brukstiden NVE h~u' lagt til grunn i beregningene av SAEs inntek
ter fra husholdningskuI1lknt~. SAE mener at NVE benytter for lav brukstid i bereg
mngene. 

(SAE-r-JKRASAM) 
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NVEs vedtak 

S~i lenge SAE ikke har effektm:t1ing av hush()ldningskundene må brukstiden som 
legges til grunn bygge P,l skjønn. NVEs beregninger av overtøringstmiffen baserer 
seg på EFIs undersyjkelse som vi~er at husholdningskunder i landdistrikter har en 
bmkstid i gjennomsnitt på 350() timer. NVE har imidlertid brukt et forsiktig anslag 
på 3650 timer. SAE mener at brukstiden er 4500 timer. men bruker 4000 timer. 
'SAE mener pl dette grunnlaget Jt deres inntekter er lavere enn det NVE har be
reQ,net. Det fremkommer at SAE beregner brukstiden til sine husholdningskunder 

~ ~ ~ 

ved å summere brukstiden til de ulike kundegruppene og dele på antall bruker-
grupper. Ved denne beregningsmetoden tas det ikke hensyn til sammenlagringen 
mellom kunder og kundegrupper og brukstiden vil dermed bli for hØY. 

Departementets vurdering 

Departementet kan ikke se at SAE har godtgjoI1 at det skal legges til grunn en 
h\llyere brukstid enn det NVE har nyttet. Det er vanlig praksis i bransjen l ta hen
syn til sammenlagringen. 

Konklusjon 

Departementet har kommet til at NVEs vedtak av 10.05.93 skal stadfestes. Prin
sippene skal videreføres ved beregning av LIritler for senere år. 

Det gjores oppmerksom på at departementet" avgjørelse er endelig og ikke er 
gjenstand fnr klage, jf. forvaltningslovens ~ 28. første ledd. annet punktum. 

(ø .. /\ " \ 

\ . 

el! M. Grotmol 

Kopi: NVE. Norgeskraft AlS 
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RØD KOPI 

NVE 
NORGES VASSDRACS

OG ENERGfVERK 

Ustekveikja Energi A.s 

3580 GEILO 

Vår ref. 
NVE 1994/2767 
MM/AVE/655.7 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Arne Venjum, MM 
22 95 92 58 

Vår dato 

TVIST OM OVERFØRINGSVILKÅR OM MELLOM USTEKVEIKJA ENERGI A.s OG 
HALLINGDAL KRAFTLAG 

Utstekveikja Energi A.s (UE) hevder i brev av 20.08.93 at det er flere mangler og feil i 
Hallingdal Kraftlags (HK) punkttariffer, og ber om NVE vurderinger og avgjørelse i 
saken. 

UE viser i nevnte brev til ialt 11 punkter vedrørende HKs punkttariffer m.m. UE har 
senere i telefax av 26.04.94 meddelt NVE at for 5 av disse punktene er det kommet til 
enighet mellom UE og HK. Det er således ikke grunn til å gå nærmere inn på punktene. 

HK har gitt sine skriftlige kommentarer i brev av 14.09.93. 

NVE vil gjennomgå hvert av de 6 gjenstående punktene. Tallene i parentes viser til 
nummereringen i UEs brev av 20.08.93. 

Punkt 1 (1) 
UE mener at HK ikke har lagt fram tilstrekkelig dokumentasjon for sine 
tariffberegninger. UE viser bl.a. til HKs svarbrev av 06.08.93 på UEs forespørsel til 
kraftlaget om å legge fram beregningsgrunnlaget for tariffene. 

NVEs vurdering 

Generelt sett skal netteier vise imøtekommenhet overfor faktiske eller potensielle 
nettkunder som ønsker informasjon om beregningsgrunnlaget for everkets tariffer. 
Netteier skal kunne legge fram en oversikt som viser aggregerte kostnads- og 
inntektsarter som inngår i kalkylegrunnlaget. I tillegg skal netteier kunne redegjøre for 
hvilke fordelingsnøkler som er lagt til grunn for felleskostnadene og de forutsetninger 
som er lagt til grunn ved fastsettelse av kapitalverdiene. 

HK skriver i sitt svarbrev av 06.08.93 at 

Alle informasjoner kan leses ut av budsjettet. 

1-\,;,.'7tO(dO/1 f,1,(!CI":"'~J:;·<},itl.J < 

!;(),,-;,'adre,'~:,c [-J(;.<flO'"\ 5l- ,'--; i /:.1, li 
'n,) i ns/o 

il'I"i,i ' 
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Måten HK utarbeider sine tariffer på ønsker vi ikke å gi fra oss til andre uten 
videre. Den har da heller ingen utenforstående krav på å bli informert om, - men 
det er gitt anledning til å klage på selve tariffen til NVE. 

Etter NVEs vurdering viser HK med dette lite imøtekommenhet overfor en av sine 
nettbrukere og en mangelfull vilje til å informere om kostnadsforutsetningene for sine 
overføringstariffer . 

NVE forutsetter derfor at HK legger opp til en informasjonspraksis som er forenlig med 
NVEs anbefalinger og retningslinjer. 

Punkt 2 (5) 

UE stiller spørsmål om HK har gjort fradrag for innbetalte anleggsbidrag ved 
fastsettingen av kapitalgrunnlaget. 

NVEs vurdering 

I følge NVEs retningslinjer skal netteier redusere kapitalgrunnlaget for avskrivninger og 
avkastning tilsvarende de investeringsbidrag everket har fått gjennom innbetaling av 
anleggsbidrag, statsstønad etc. 

HK har pr. 01.01.93 beregnet verdien av slik investeringsstøtte til 20,2 mill. kr. 
Kapitalgrunnlaget for beregning av avkastning og avskrivning er redusert tilsvarende. 
Det er NVEs oppfatning at HK i sine kostnadskalkyler for overføringstariffen har fulgt 
NVEs retningslinjer på dette punktet. 

Punkt 3 (6) 

UE mener at HK har beregnet seg for høye tapsutgifter. 

NVEs vurdering 

HK har i sine kostnadskalkyler anslått en samlet energiinnmating på 432 GWh og et 
levert energikvantum på 386 GWh. Dette gir en tapsprosent på vel 10% i eget nett. 
Ved verdiansettelsen av sine nettap har kraftlaget forutsatt en spotmarkedpris på 15 
øre/kWh. 

NVE har i retningslinjene for 1993 angitt at tap skal innarbeides i tariffene, fortrinnvis 
ved at marginaltapet inkluderes i energileddet og avregnes i forhold til 
spotmarkedprisen. Det er NVEs syn at de budsjettforutsetninger som er lagt til grunn 
av HK ikke kan oppfattes som urimelige. 

NVE forutsetter forøvrig at alle netteiere i korrigerer for avvik mellom budsjett og 
regnskap, og synliggjør avvikene som mer- eller mindreavkastning i sine regnskaper. 
Hvis HKs regnskapsmessige tapsverdier er lavere enn budsjettert skal disse over tid 
tilbakeføres nettkundene. Det må her påpekes at avvik i tapsverdiene kan motsvares 
eller forsterkes av avvik på andre områder. 

Vi vii her nevne at det ikke er noen direkte sammenheng mellom energi-/tapsleddet og 
everkets totale tapskostnader. Energi-/tapsleddet skal i prinsippet fastsettes lik 
overføringens grensekostnad, dvs. marginaltapet i nettet. Dette leddet bidrar derfor 
også til deknmgen av energiverkets faste kostnader. 
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Punkt 4 (7) 

I sitt brev skriver UE følgende: 

Hvordan vil et overskudd/underskudd bli behandlet i Hallingdal Kraftlag? Ustekveikja 
Energi A.s. mener at ett overskudd/underskudd skal inngå i det fremtidige 
beregningsgrunnlag for punkttariffene og at NVE skal gi helt klare retningslinjer overfor 
netteier. 

NVEs vurderinger 

Når det gjelder uttrykksmåten "overskudd/underskudd" oppfatter vi at dette er ment i 
betydningen mer-Imindreavskastning. Vi viser derfor til det som er skrevet om dette 
under punkt 3(6). NVE forventer at HK forholder seg til de retningslinjer som gjelder for 
mer-/mindreavkastning. 

Punkt 5(9) 

Under dette punktet skriver UE bl.a.: 

NVEs svarbrev till/S Ustekveikja Kraftverk datert 14. mai 1993 vedr. klage datert 
18.12.92, er det flere ganger benyttet ordet bør. Er dette et pålegg eller en anbefaling? 

NVEs vurdering 

NVE konkluderte i vedtaket av 14.05.93 med at HK straks måtte utarbeide nye 
overføringtariffer . NVE ba også om at HK måtte gjennomgå sin økonomistyringsrutiner 
med tanke på en større synliggjøring av interne og eksterne transaksjoner. 

I NVEs vurderinger i det samme brevet er det gjort en detaljert gjennomgang der NVE 
på flere punkter anfører at HK bør endre sin praksis. Disse føringer er ikke å anse som 
absolutte pålegg, men må ses i lys av de prinsipielle krav til omlegging som NVE har 
gitt i vedtaket. HK forventes å følge intensjonene i våre" bør" -anbefalinger, men med 
rom for konkret tilpassing. 

Punkt 6(11) 

UE skriver bl.a. følgende under dette punktet: 

Ustekveikja Energi A.s mener at Hallingdal kraftlag ikke kan ta transaksjonsgebyr 2 
ganger. Hallingdal kraftlag kan heller ikke belaste Ustekveikja Energi A.s med mer enn 
ett transaksjonsgebyr uavhengig av kundemassen, da Ustekveikja Energis kunder 
avregnes via Buskerud Energi A.s som en enhet. 

NVEs vurdering 

Vi forstår spørsmålet slik at UE mener at HK ikke kan kreve mer enn ett 
transaksjonsgebyr pr. leverandør, og uavhengig av hvor mange kunder 
energileverandøren har innenfor et forsyningsområde. 

For 1993 er transaksjonsgebyret begrenset oppad til kr 5000 pr. kunde pr. år. Gebyret 
skal dekke everkets merkostnader til behandling av rnåledata, og eventuelt kostnader til 
nye målere. 
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I NVEs retningslinjer for 1993 heter det bl.a. at "Transaksjonskostnader er de 
merkostnader som påføres netteier som følge aven overføringsavtale utover de 
kostnader som ligger til grunn for beregning av overføringstariffene." Dette er å 
oppfatte slik at det kun er faktiske og dokumenterbare merkostnader netteier har 
anledning til å kreve gjennom et transaksjonsgebyr. 

Når vi ser bort fra målerleie innebærer denne formuleringen at everket ikke kan kreve 
ett transaksjonsgebyr pr. kunde hvis f.eks. energileverandøren samler inn alle måledata 
for sine kunder og oversender disse som en enhet til everket. Det vil for netteier ikke 
være noen kostnadsmessig forskjell i behandlingen av timesverdiene om dataene gjelder 
en kunde eller om det er aggregerte tall for flere kunder. Hvis derimot netteier selv 
innhenter måledata for hver enkelt kunde kan everket kreve ett gebyr pr. kunde. 

Målerleie skal inngå som en del av transaksjonsgebyret når utstyr for timesmåling er 
bekostet og installert av netteier. Når energileverandør eller kunde har bekostet dette 
skal everket gjøre et fradrag i transaksjonsgebyret. 

HK har bekostet timesmålere til UEs kunder, og foretar selv innhenting av måledata fra 
hver enkelt kunde. For dette beregner HK en transaksjonsgebyr på kr 4800 pr. kunde. 
pr. år. 

Slik retningslinjene har vært praktisert i 1993 finner NVE å kunne akseptere dette. 

Vedtak 

Utover de vurderinger og vedtak som er gjort under hvert enkelt punkt har NVE intet å 
bemerke. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

\~ 
Jan MO~ 
aVdelinge;d'Jektør 

Likelydende brev til: Hallingdal Kraftlag, 3580 Geilo 

/ 

/ Jon Sagen 
/ . . 
. seksjonssjef 

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

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er 

kommet fram til partene. jfr. forvaltningslovens § VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Nærings- og 
energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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NVE 
NORGES VASSORAGS

OG ENERGIVERK 

vår ref. 
94/3f)o!o -/ 
M0/CHJ/655.8 

Deres ref. 

ARKIVKOFI 
vår dato 
08.06.94 

Deres dato 

Gjermå Energiverk 
Postboks D 

2051 JESSHEIM 

Saksbehandler: 
Christian H. Johansen, M0 
22 95 90 33 

VEDRØRENDE KLAGE PÅ HEDMARK ENERGI AS' PRAKTISERING AV 
TRANSAKSJONSGEBYR 

Gjermå Energiverk (GEV) har 1. september 1993 brakt inn for 
Norges vassdrags- og energiverk (NVE) tvist med Hedmark Energi 
AS (HEAS) . Tvisten gjelder HEAS praktisering av transaksjons
gebyr. Med hjemmel i energilovens forskrift, 
§ 4-4 b) siste ledd, skal NVE treffe avgjørelser i tviste
saker. 

I brev av 25. oktober 1993 ga HEAS sine kommentarer til tvis
ten. Det ble stilt spørsmål om henvendelsen fra GEV formelt 
var en tvist. I brev av 10. november 1993 stadfestet GEV at 
henvendelsen er å betrakte som en formell tvist. HEAS har 
ikke kommet med kommentarer til dette. 

Tvisten omhandler to hovedpunkter : 

- I det første tvistepunktet fremfører GEV at HEAS krever 
hhv. 19.200 kroner og 14.400 kroner i transaksjonsgebyr pr. 
kunde. Gebyrene inkluderer ikke ekstra måleutstyr. HEAS 
tilbyr GEV at kraften blir fysisk formidlet til kundene og 
avregnet som spotkraft av HEAS. HEAS krever et påslag på 1 
øre pr. kWh i tillegg til transaksjonsgebyret. GEV er kun 
villig til enten å akseptere transaksjonsgebyret eller 
påSlaget, ikke begge deler. 

- I det andre tvistepunktet blir det hevdet at HEAS krever 
fjernavlesningsutstyr. Utstyret skal bekostes av kundene 
og GEV, i tillegg til transaksjonskostnader. 

GEV er innstilt på å gjennomføre en forenklet avregning ved 
bruk av eksisterende målere og med forhåndsavtalte kurver. 
GEV foreslår at kunden foretar avlesninger av sine eksisteren
de målerer en gang pr. uke, og at forbruket fordeles, 

,~()nt()ra.(jre,';5t? ')(] I ') ';', ·i', 
CO.'iadresse Poslbok <; 5097, ,'r-:!efd A, qS,;,;ll( 

l Oslo 
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og avregnes via Statnett Marked etter en forhåndsavtalt kurve. 
Dataene som legges til grunn ved avregningen innhentes fra 
GEVs kunder og sammenstilles av GEV før oversendelse til HEAS. 
Utfra denne løsningen mener GEV at HEAS kun kan kreve ett 
transaksjonsgebyr pr. kunde. 

HEAS' synspunkter. 
Når det gjelder første tvistepunkt mener HEAS at man må skille 
mellom transaksjonskostnader og oppgjør for bytte av spot
kraft; dvs. bruk av forenklet avregning. HEAS fremfører at 
transaksjonskostnader skal dekke merkostnader netteier har ved 
at kunden skifter kraftleverandør. Kostnadene dekker måling, 
avregning og administrasjon. Forenklet avregning er en for
retningsmessig avtale mellom to parter for å forenkle avreg
ningen i forhold til Statnett Marked AS. 

Når det gjelder andre tvistepunkt, vil ikke HEAS kreve ekstra 
målerutstyr ved ekstern kraftleveranse. HEAS har som prinsipp 
at de ikke forlanger annet avregningsutstyr enn det som står 
hos kunden fra før. HEAS praktiserer bruk av forenklet avreg
ning i sitt konsesjonsområde. 

Når det gjelder GEVs forslag til løsning vil HEAS kreve å selv 
stå for måleravlening til kunder som har effektmåling. For 
kunder med energimåling praktiseres selvavlesning kombinert 
med avlesning utført av HEAS. HEAS mener også at det bør være 
netteier som eier og monterer målerutstyr, innhenter måler
verdier og videreformidler beregningsgrunnlaget. 

NVEs vurderinger. 
Når det gjelder det første tvistepunkt har vi følgende kommen
tarer : 

NVE mener at formidling av spotkraft er å anse som en tariff 
på lik linje med andre typer tariffer hos energiverk. NVE vil 
derfor ikke fatte noe vedtak mht. størrelsen på påslaget. 

I våre retningslinjer om transaksjonsgebyret står det 
følgende : 

"( ... ) transaksjonsgebyret skal dekke nødvendige merkost
nader til nødvendige rutiner for markedshåndtering. Med 
markedshåndtering forstås informasjonsutveksling mellom 
Statnett Marked, kunde, leverandør og produsent. 
( ... ) 
Transaksjonsgebyret skal ikke overstige kr. 4000 pr år. 
Når en leverandør eller gruppe av abonnenter med flere 
separate uttak og med separat måling, og disse selv avle
ser, sammenstiller og tilrettelegger data for markedshånd
tering, skal transaksjonsgebyret pr. uttak reduseres til
svarende. /I 

HEAS vil stå for måling og avlesning av GEVs kunder i HEAS' 
forsyningsområde. GEV ønsker at kunden selv avleser sine 
målere og oversender disse til GEV. GEV sammenstiller således 
dataene og oversender disse samlet til HEAS. 
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I våre retningslinjer er det ikke fastslått hvilken part som 
kan kreve sin rett ved måling og avregning. NVE har signali
sert at det kan være hensiktsmessig at det er netteier som 
forestår denne jobben uten at dette er nedfelt i retningslin
jer. 

Partene er enige om å benytte forenklet avregning. HEAS skal 
formidle spotkraft. For denne tjenesten har HEAS beregnet seg 
et påslag i tillegg til transaksjonsgebyret. Transaksjons
gebyr blir som regel avkrevd når kunden bytter kraftleveran
dør. Ved formidling av spotkraft opprettholdes kundeforholdet 
til HEAS, kunden har både kraftleverings- og overføringskon
trakt med HEAS, i og med at HEAS fremdeles fomidler kundens 
fysiske kraftbehov. GEV opptrer som en finansiell prissikrer. 

Andre tvistepunkt : 
NVE anser det andre tvistepunkt for å være avklart mellom 
partene i og med at HEAS ikke vil kreve fjernavlesningsutstyr. 

NVEs konklusjon : 
Første tvistepunkt 
Kunden kan ikke sies å ha byttet leverandør av fysisk kraft, 
og således kan HEAS ikke avkreve et transaksjonsgebyr av 
kunden bare fordi kunden er tilbudt en ny tariff. Ekstra 
kostnader som HEAS må ha i forbindelse med overgangen fra 
fasttariff til spottariff må eventuelt innarbeides i fastled
det til tariffen til kunden. 

NVE vil ikke ta stilling et påslag, da vi anser påslaget å 
være en del av den konkurranseutsatte delen av virksomheten. 

Med hilsen 

E~~u,~Og markedsavdelingen 

Jan Moen 
avdeling irektør 

o tll!h;j Jh Meland 

- .. -------., 

seksjonssjef 

Likelydende brev til Hedmark Energi AS. 

Avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 uker 
fra det tidspunktet underretningen er kommet frem til parten, jfr. forvalt
ningslovens kap VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig og stiles til 
Nærings- og energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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UENIGHET OM OVERFØRINGSVILKÅR MELLOM RINGERIKE INTERKOMMUNALE 
KRAFTVERK OG BUSKERUD ENERGI AS 

I brev av 31.08.93 fra Ringerike Interkommunale Kraftverk v/advokatfirma Lyng & Co 
(RIK) sier RIK seg uenig i de vilkår som Buskerud Energi's (BE) har fastsatt for 
overiøring av kraft, og ber om at NVE fatter en avgjørelse i saken. 

RIK har kommet med tilleggsopplysninger til saken i brev av 15.03.94 og 20.04.94. 

BE har gitt sine kommentarer til saken i brev av 15.12.93 og 06.05.94. I tillegg er det 
avholdt et møte mellom BE og NVE 20.05.94. 

Tariff for prioritert overføring 

Partenes merknader 

RIK krever at BE setter ned effektleddet i sin overføringstariff fra 272 kr/kW til 201 
kr/kW. 

I sin begrunnelse viser RIK til at BEs effekttariff er øket fra 210 kr/kW i 1991 til 272 
kr/kW i 1993. I følge RIK strider dette mot NVEs vedtak av 03.09.91 der det uttrykkes 
at innføring av et punktavgiftsystem vil føre til en reduksjon i BEs overføringssatser. 

RIK mener også at BE har betydelige overinvesteringer og at nettdriften er ineffektiv. 
RIK bemerker at til tross for dette betalte BE i 1992 21,9 mill. kr i utbytte til sine eiere. 

I sine kommentarer viser BE til at det ikke er riktig å sammenligne 1991-tariffen med 
tariffen for 1993, fordi 91-tariffen er eksklusive kostnader i overliggende nett. 

RIK reagerer på at BE's overføringstcHiffer er øket fra 210 kr/kW I 1991 til 272 kr/kW I 

1993, og mener dette viser at BE har beregnet seg for høye overførinCjstariffer. 
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BE's uttakstariffer for 1991 ble fastsatt til 210 kr/kW i NVEs vedtak av 03.09.91. 
Dette vedtaket ble stadfestet av Olje- og energidepartementet i brev av 03.01.92. 

Ved sammenligning av BE's tariffer for 1991 og 1993 er det viktig å være klar over at 
det er vesentlige forskjeller i kostnadsgrunnlag og øvrige forutsetninger for disse 
tariffene. Den viktigste forskjellen er at 93-tariffen er punktbasert, dvs. tariffen dekker 
alle kostnader til og med tilknytningspunktet, mens 91-tariffen ikke er basert på 
punktavgiftsystemets prinsipper. Der er derfor nødvendig å se nærmere på hvilke 
kostnader disse tariffene er forutsatt å dekke for hhv. 1991 og 1993. 

BE's tariffsats for 1991 er forutsatt å dekke BE's kostnader i eget nett (interne 
kostnader), BE's kostnader til leie av trafoanlegg og bryterfelt mot sentralnettet og 
leide rettigheter i andres nett utenom sentralnettet (eksterne kostnader). BE's 
kostnadskalkyle for 1991 ble beregnet til 106 mill. kr. Av dette utgjorde interne 
kostnader 86 mill. kr, mens de eksterne kostnader var forutsatt å være vel 20 mill. kr. 

93-tariffen er tilsvarende forutsatt å dekke 87 mill. kr til interne kostnader, og 73 mill. 
kr til eksterne kostnader. 

Dette indikerer at økningen i BE's overføringstariffer skyldes økte utgifter i overliggende 
nett. Når det gjelder BE's interne kostnader har disse vært relativt stabile i perioden. 
Årsaken til den forholdsvis store økningen i kostnadene tiloverliggende nett er 
overgang til punktavgiftsystemet. Denne kostnadsøkningen kan ikke direkte påvirkes 
av BE. 

Kostnadsøkningen fra overliggende nett fra 1991 til 1993 utgjorde omlag 55 mill. kr. 
Denne økningen er forøvrig ikke reell i den forstand at i det gamle tariffsystemet ble 
store deler av sentralnettkostnadene dekket gjennom energ i prisen , f.eks. ble statskraft 
til alminnelig forsyning levert "sentralt sted" i fylket og en gang nedtransformert. Et 
annet forhold er at flere distribusjonsverk, bl. a. RIK, også ble direkte avregnet for bruk 
av sentralnettet. Det er likevel klart at omleggingen til et punkttariffsystem har hatt 
fordelingsmessige virkninger, og at dette har påført Buskerud en forholdsmessig større 
andel av sentralnettets kostnader. 

Etter NVEs syn er den sammenligningen som RIK gjør mellom tariffen for 1991 og 
1993 ikke relevant, fordi de to tariffene bygger på ulike avgiftssystem og kostnads
forutsetninger . 

RIK viser også til tidligere uttalelser fra NVE om "at innføring av et punktavgiftsystem 
vil føre til en reduksjon i BEs overføringssatser" . Dette er i prinsippet riktig i den 
forstand at i punkttariffsystemet belastes også produksjonen for sin innmating i nettet, 
dvs. at nettkostnadene dekkes både av produksjon (innmating) og uttak. 

I praksis er det likevel ikke gitt at tariffsatsene blir redusert, da detLe bl.a. avhenger av 
om netteier baserer kvantumsgrunnlaget for sine tariffer på netto- eller bruttotall, og 
forholdet mellom innmating og uttak i det aktuelle nettet. 

I punkttariffsystemet skal som nevnt både innmating og uttak dekke kostnadene i 
nettet, noe som i prinsippet bidrar til lavere tariffsatser. Virkningen på punkttariffene av 
at også produksjonen bidrar til kostnadsdekningen avhenger av omfanget av 
innmatingen i nettet. Den direkte innmatingen i BE's nett er ubetydelig i forhold til den 
samlede utveksling mot underliggende nett. Dette medfører at innmating fra produksjon 
i liten grad påvirker BE's punkttariffer direkte. 
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Med bakgrunn i at mesteparten av produksjonen i Buskerud mates inn i 
distribusjonsnettene og sentralnettet og at BE har blitt direkte belastet en større andel 
av sentralnettkostnadene, kan ikke NVE støtte RIKs vurdering om at en overgang til 
punktavgiftsystemet gir grunnlag for lavere tariffer i BEs nett. 

Når det gjelder RIKs påstand om at BE har betydelige overinvesteringer og at nettdriften 
er ineffektiv, vil vi vise til gjennomgangen som ble gjort i forbindelse med NVEs vedtak 
av 03.09.91, og som resulterte i at NVE reduserte BEs overføringstariff. Tatt hensyn 
til at prinsipper og kostnadsforutsetninger er endret fra 1991 til 1993 kan ikke NVE se 
at BE har gjennomført en realøkning av sine overføringstariffer som gir grunnlag for å 
vurdere BEs kostnadsforutsetninger i detalj. NVE vil imidlertid vurdere dette nærmere 
når regnskapsrapportene for 1993 skal gjennomgås. 

Tariff for utkoblbar overføring 

Partenes merknader 

RIK mener at BE har fastsatt en for høy tariff for utkoblbar overføring. RIK anfører at 
denne tariffen kun skal reflektere marginale nettap, samt en andel av driftskostnadene 
avhengig av utkoblingstiden. RIK viser i denne forbindelse til NVEs avdelingsrapport nr. 
23/91 der dette prissettingsprinsippet er antydet. 

Basert på dette prinsippet mener RIK at BEs tariff for ukoblbar overføring med 1 times 
varsel skal reduseres fra 3 øre/kWh til maksimalt 1,8 øre/kWh, mens tariffen for 24 
timers utkoblingsvarsel skal reduseres fra 4,5 øre/kWh til maksimalt 3,3 øre/kWh. 

I sine kommentarer viser BE til at de har lagt til grunn retningslinjene for 1993 ved sine 
tariffberegninger, og at disse ikke gir klare føringer om prissettingen for utkoblbare 
overføringer. 

NVEs vurdering 

I NVEs retningslinjer for 1993 er det skrevet følgende om utkoblbar overføring: 

Forbruk (last) som varig kan kobles ut av netteier på kort varsel (uprioritert 
overføring), skal ha redusert avgift når forbruket ikke er eller har vært 
dimensjonerende for nettet. Netteier må kunne foreta/beordre utkobling 
rutinemessig el/er etter behov. 

Slik disse retningslinjene er utformet gir de få konkrete holdepunkter når netteier skal 
fastsette nivå for tariffene for utkoblbar overføring. 

Som følge av at retningslinjene er lite presise, finner ikke NVE det riktig å endre en 
netteiers tariffer for utkoblbar overføring når disse i rimelig grad tar hensyn til 
prinsippene i retningslinjene. 

BE's tariffer for utkoblbar overføring med 1 times og 24 timers frakoblmgsvarsel ligger i 
1993 hhv. 50% og 25% lavere enn prisen for prioriterte overføringer. Det er NVEs 
syn at BE med denne prisfastsettingen i rimelig grad har tatt hensyn til gjeldende 
retningslinjer for 1993. 
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Differensierte punkttariffer 

Partenes merknader 

RIK mener at punkttariffene skal baseres på de kostnader som direkte kan henføres til 
hvert enkelt utvekslingspunkt, dvs. at netteier bør beregne særskilte tariffer for hvert 
utvekslingspunkt. 

BE viser til at et flertall av selskapets kunder ikke ønsker at punkttariffene skal 
differensieres for uttak på samme nettnivå. BE mener også at dette er i samsvar med 
NVEs anbefalinger. 

NVEs vurdering 

Punktavgiftsystemet innebærer bl.a. at tariffene for utveksling i et gitt punkt blir 
beregnet på bakgrunn av de kostnader som ligger bak dette punktet, dvs. fra markedet 
(sentralnettet) og til uttakspunktet. NVE har i sin inndeling i nettnivå lagt til grunn at 
alle utvekslingspunkt skal knyttes til et bestemt nettnivå. 

I et nett med flere utvekslingspunkter på samme nettnivå har praksis vært at netteier 
utligner tariffene over alle punktene, dvs. at netteier har en felles punkttariff selv om 
kostnadene bak hvert enkelt punkt ikke er sammenfallende. NVE har ikke hatt 
innvendinger mot at det legges til grunn slike gjennomsnittsberegninger når en netteier 
har flere utvekslingspunkt på samme nettnivå. 

Slike gjennomsnittberegninger kan oppfattes som urimelige av nettbrukere som er 
gunstig plassert i forhold til sentralnettet. Dette er tilfelle for RIK som har sine 
tilknytningspunkter i kort avstand fra sentralnettet, og som nødvendigvis gjør at RIK's 
direkte tilknytning til nettet gir lave kostnader sammenlignet med andre nettbrukere på 
samme nettnivå. RIK ønsker derfor tariffer basert på leiekostnadene til de anleggsdeler 
som faktisk ligger mellom sentralnettet og RIKs nett. 

Skulle dette prinsippet legges til grunn vil alle nettkunder som har en alternativkostnad 
lavere enn den beregnete punkttariff ønske en overgang til RIKs beregningsmodell. Etter 
hvert som nettbrukere f.eks. overtok de mest lønnsomme anleggene ville 
gjennomsnittkostnadene øke og flere anlegg ville bli lønnsomme å overta (eller leie) for 
nettbrukeren. I sin ytterste konsekvens ville denne beregningsmåten medføre at hver 
enkelt nettbruker ville ha sin egen tariff. Et tariffsystem etter denne modell vil etter 
NVEs syn bli svært komplisert og kostnadskrevende. 

Ved overgang til punktbaserte tariffer forsvant avstandselementet ved beregning av 
overføringstariffene, dvs. at det i punktavgiftssystemet ikke er noen kobling mellom 
hvor innmating og uttak av kraft skjer. Etter NVEs vurdering vil RIKs modell i praksis 
medføre at avstanden blir avgjørende for hvor store kostnader nettbrukeren skal 
belastes, fordi den som fysisk ligger nær tilknytningspunkt i sentralnettet vil få lavere 
tariff enn den som ligger langt fra sentralnettet. 

Et viktig forhold i denne sammenheng er at eierstruktur og utstrekning av de ulike 
nettene er historisk betinget og i noen grad tilfeldig. Slik sett kan det være tilfeldig at 
noen everk ligger nær en sentralnettslinje, mens andre ligger lenger unna. Slike tilfeldige 
forhold bør etter NVEs syn ikke påvirke tariffene. Tilsvarende må nettbrukerne forholde 
seg til den nettstruktur, avgrensinger og eierforhold som er historisk gitt, selv om disse 
strukturene ikke alltid er de beste. 
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Avslutningsvis kan nevnes at i stedet for en kostnadsbetraktning, kan tarifferingen også 
sees fra et nyttesynspunkt. Basert på en nyttebetraktning kan det hevdes at RIK har 
samme nytte av de tjenester som sentralnettet yter, som hvilket som helst annet 
distribusjonsverk i Buskerud, selv om avstanden til sentralnettet er forskjellig. På dette 
grunnlag er det heller ikke grunn til å gi RIK lavere overføringstariffer enn andre 
distribusjonsverk i Buskerud. 

NVE finner ikke å kunne gi sin støtte til RIK om at BE beregner sine tariffer basert på 
kostnadene ved utvalgte nettkomponenter. 

Vedtak 

Utover de vurderinger som er gjort under hvert enkelt tvistepunkt har NVE intet å 
bemerke, og følgende vedtak gjøres: 

NVE finner ikke at en overgang til punktavgiftsystemet gir grunnlag for lavere tariffer i 
BE's nett. 

NVE kan heller ikke se at BE har gjennomført en realøkning av sine overføringstariffer 
fra 1991 til 1993, utover den kostnadsøkning som følger av overgangen til 
punktavgiftsystemet. NVE vil imidlertid vurdere kostnadsnivået nærmere når 
regnskapsrapportene for 1993 skal gjennomgås. 

NVE mener at BE i rimelig grad har tatt hensyn til NVE's retningslinjer ved fastsetting 
av tariffsatsene for utkoblbar overføring. 

NVE er også av den oppfatning at RIK ikke kan kreve at punkttariffene baseres på de 
kostnader som direkte kan henføres de nettdeler som ligger mellom sentralnettet og 
RIKs nett. 

Med hilsen 

Ei~~ markedsavdelingen 

Jan ~oe~ 
aVdelingS~ireictør ;1 . 

/L// ~ I /)( -~/C! L ~ 
J7h Sagen / 
~ksjonssjef 

Likelydende brev til: Advokatfirma Lyng & Co, Fr. Nansens Plass 7, 
Postboks 1494 Vika, 0116 Oslo 

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

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er 

kommet fram til partene, jfr. forvaltningslovens § VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Na.,,-ings- og 
energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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KLAGE PÅ NVEs AVGJØRELSE I TVISTESAK MELLOM PHILIP HAUGE OG BERGEN 
LYSVERKER 

Innledning 
Saken gjelder klage fra Bergen Lysverker dateri 18.04.94 over Norges vassdrags- og 
energiverks (NVEs) vedtak av 28.03.94 vedrørende tvist om Bergen Lysverkers 
nettnivåplassering av Philip Hauge AS som forsynes pa lavspennlrlgsnivå. Philip Hauge 
AS har gitt sine kommentarer til klagen i brev av 05.05.94. 

Det påklagede vedtaket 
NVEs vedtak ble fattet på bakgrunn av henvendelse fra Philip Hauge AS i brev av 
16.04.93. Vedtaket lyder 

Basert pa den gjennomganq ,c,'om er Qjort I det overstaende er det NVEs aVgjøre/se at 
Phi/Ip Hauge AS oppfyller de [Jetinge/ser som er satt for a avregnes etter de taoffer som 
melder for uttak p/l nettmva 4. 

Dette vedtaket blir gitt virkning fra 01.01.94. 

Begrunnelsen for vedtaket 
NVE har i sitt rundskriv MM 8-92 av 10.08.92 anbefalt at en storforbruker bør kunne 
avregnes som nettstasjonskunde, dvs. nettnivz:l 4, selv om nelteier har betalt og eier noen 
meter med lavspentkabel etler nettstasjonen 

Philip Hauge AS tilfredsstiller i prinsippet de krav som er satt for Cl. kunne avregnes som 
nettstasjonskunde, men det kan diskuteres om omfanget av lavspentanlegget er aven slik 
storrelse at det faller utenfor de krav som settes for a kunne avregnes som 
nettstasJonskunde I NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer sies det at i 
tvilstilfeller mellom plassering i nivå 4 eller nivå 5 skal det legges vekt PZi uttakets 
sto rrelse. 

Det er NVEs standpunkt at i forhold til Philip Hauge AS energl- og effektforbruk, har ikke 
det aktuelle lavspentanlegget et volum- og kostnadsmessig omfanq som qJør at Philip 
HaIJQC? AS fililer lJ!i?nfor (Jen kundeqruppe som elter NVEs vurcJerlflC] Skill aVf8qnes som 
nettstaSjUnSklHlcJc: (ne1trllvd 4) 

K'ontor, ::C,' t-', / .. ~1.'(f~1f:}/:/7~" ';,<0,1: / ) •. l>,' 
,;J(X:;,',']C;',r t },-:' .:,- /.1, .:, 

I~-(~O l ()~-,'l-" 
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Bergen LysverkE=;rs klaCj(c 
Bergen Lysverker ansklJellC)UJeH to tariffsystemer som oppfattes som rettferdig 
dlf f e rr, rlS i e ri n Cl 

d Nettnivd[Jldssermqen tar LJtqangspunkt I kundens fyslskp dnlec)~l. dvs den elektriske 
IristalldsJcHlPn oc] (ipilnes tilknytninq til netteiers nptt. 

h. FjC:rr1e skrIlet mellom nettniva 4 oq 5, og vurdere alle lavspennin~~sleveranser llndpr 
ett. oq rnnforp [Jrisdiffcrcnslerin~j etter forbrukets størrelse. 

Bergen Lysverker følger modell a. oq avregner i dag konsekvent pel nettnivå 4 og 5 
uavhengig av forbrukets størrelse. Fordeler som trekkes frem er at nettnivåplasseringen er 
stabil over tid oC) uavhengig av kundens forbruk slik at kunden ikke kan påvirke 
nettnlvaplasserlllC) ved ei endre forbruket. Det er Bergen Lysverkers o[Jpfatning at ved bruk 
av dette systemet bete-iler kunden transporttariff for de nettdeler han faktisk båndlegger 
kapasitet I. 

Det papekes at god forvaltningspraksis vil være å gjøre enkeltvedtak i tvistesak bør gjøres 
gjeldende for alle kunder i tilsvarende situasjon. Dette vil medføre at mange kunder flyttes 
over fra nivå 5 til niva 4 uten at de tilhørende kostnadene følger med. Resultatet blir større 
gap i pris mellom nettnivaene. 

Bergen Lysverker oppfattcr l)estemmelsene om nettnivaplassering I retnlnqslinJene for 
bercqnlnq av overforrnqstariffcr av 01.04.94 som en mellomtinq mellolll modell a oq b. 
Dette gJor det vcHlskeliq å etablere konsistente saksbehandlingsrutiner. 

Bergen Lysverker stiller flrc spørsmål: 

1. Er det rimeliq a definere 450m kabel som "få meter med lavspentkabeJ" oq 
katJe/stumpen" I et tettLJyqd industriomrade ') 

2. Er det rll770/iq a (fefll7err; 50-60m som "i rimelig nærhet av nettstaSjon" mnenfor et 
telthyg(j 1I1ciustnom( ade ') 

3. Er det nme/ig a defineres som tilhørende kategorien "enebrukere av nettstasjon med 
en VISS forbruksstørrelse" eller "dominerende bruker", nar uttaket utmør ca. 240-300 
kW av 1.200 kVA trafokapasitet, dvs. 20-25%? 

4. Er det nme/iq at et forbruksmønster med en bruks·tid pa ca. 2.000 brukstimer skal 
helonrws for Cl ha rc;latlVt høy effektregistrenng? 

NVEs vlJrdennq av klaqepllllktene 
Berqr;n Lysverker setter som kr3v for avregninQ på niva 4 at kunden tdr ut kraften pa 
lavspRnnlnqsslcJen i nettstasJon. Som hovedregel kreves her at kundens t3vlerom ligger 
vCCJCJ-i-vcqq mRd Berqen Lysverkers tmnsformatorkiosk. og at kunden forsynes over en 
USikret kabell skinneforbindelse. For eksisterende anleqq har Bercjen Lysverker definert pa 
nctlnlva 4 OqSd kunder sorn er forsynt fra kiosk i bygg. men via (kiosk-) tavlc oq 
lavspennlnqskdhler, fonlIsatt <1.t katJelforbindelsen kun gar internt i lJyqqet. 

MecJ dettE; leqqer en til (JrlJrHl den tekniske løsninqen hos klHldcn som kriterium for hVilken 
fJns sum trllJy~< NVE flnrwr dt denne prakSIS er i strid med NVEs rct[)rnqslinJ(~r for 
hr:rr;n11111q ;lV uvc?rfolln(js!;mffr:r av (Jf?sr:mher 1993, mecJ vlrknlnq fra 01 04g4 I 
r('trllrli;~;llrlJC'll' ':, plH1kl (i 1 S!;H rlr:! hl;l . 



Folgende kriterier skal legges til grunn for hvilke kunder som skal kunne avregnes som 
nettstas}onskunde. dvs. uttak på nettniv(~ 4. 

- kunden er storforbruker 
- nettstas}onen ligger i rimelig nærhet av kunden 

Vecf tVil om plassenng pa nett/Jiva etter de nevnte kritener. anbefaler NVE at det legges 
vekt pa uttakets starrelse. I tvilstilfeller anbefales en nedre grense for plasserinq på niva 4 
lik 200 kW målt som kundens maksima/effekt med timesopp/øsning. 

Grenseoppgangen mellom nettnivå 4 og 5 har tidligere vært trukket av det enkelte everk. 
NVE har funnet at denne grensedragningen varierer for mye mellom ulike everk. NVE har 
søkt å oppnå en mer enhetlig tariffstruktur ved å antyde hvor skillet mellom nivå 4 og 5 
skal trekkes. En har valgt å knytte begrepet kundens størrelse til målt maksimaleffekt med 
timesopplosning. Det kan imidlertid innvendes at målt maksimaleffekt som kriterium kan 
virke uheldig for kunder som har maksimaleffekt tett oppunder en satt grense. Disse 
kundene kan ha incentiver til å øke maksimaleffekten til over grensen for å bli avregnet 
som nivå 4 kunder. 

NVE har i retningslinjene åpnet for en alternativ beregningsmetode under betegnelsen 
kvantumsdifferensierte priser. Denne metoden gir tariffer i trappetrinn etler størrelse, der 
prisen reduseres gradvis for økende uttak. Redusert pris er begrunnet med at det normalt 
vil være lavere kostnader forbundet med å tilknytte et stort uttak sammenlignet med 
mange små. Kunden skal betale en pris som ikke er basert på den konkrete tekniske 
løsningen everket har valgt. men størrelsen på sitt faktiske forbruk. En slik modell vil 
redusere grunnlaget for taktisk tilpasning fra kundens side. 

Bergen Lysverker hevder at et tariffsystem basert på trappetrinn vil bli praktisert fra det 
tidspunkt et nytt kundeinformasjonssystem er etablert (forventes klart fra kommende 
årsskifte) NVE har registrert at Bergen Lysverker er på vei over til et tarifferingssystem 
som ligger innenfor retningslinjene for beregning av overforingstariffer og ser at det vil 
påløpe dobbeltarbeid om en før dette i tillegg må revidere inndelingen mellom nivå 4 og ::J. 

NVE er også inneforstått med at en omfattende omlegging av regler for plassering på 
neltnivå i et stort byverk som Bergen Lysverker vil kunne berøre et stort antall kunder. En 
endring I tariffstrukturen vil i seg selv ikke redusere kostnadene i nettet. men vil gi en 
omfordeling mellom kundegruppenes overføringstariffer. NVE vil derfor akseptere at 
Bergen Lysverker trenger noe tid til å planlegge og gjennomføre en omlegging. NVE vil 
imidlertid understreke at en omlegging er nødvendig og skal gjennomføres så raskt som 
mulig. 

Til de konkrete sporsmål vil NVE anføre: 

1. Det vises til v::l.rt vedtak av 28.03.94. der det står at det kan diskuteres om omfanqet 
av lavspentan/egget er aven slik større/se at det fal/er utenfor de krav som settes 
for a kunne avregnes som nettstasjonskunde. I NVEs retningslinjer for beregninq av 
u verføringstariffer sies det at i tvilstilfo//er mel/om plassering I /JIva ,1 ollor nlv(~ 5 skal 
det legges vekt {Xl uttakets .c;tørrelse. 

2. NVE har ikke knyttet noen konkret tallstørrelse til begrepet ni nmellg nærhet av 
nettstasJon" Det bør ikke være tilfeldigheter som avgjør om en kunde plasseres pa 
[liVd 4 eller niva S D(~t er NVEs vurderinq at deltR l)est kan ivaretas vr;d at I 

tVilstilfeller knytte·.; rH::ttnivaplassering opp mot kundens størrc;ls(~. 
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Om kunden er lokalisert i et industriområde eller ikke, synes å være irrelevant for 
spørsmålet om nettnivåplassering. 

3. Begrepet "storforbruker" må forstås slik at kunden har en størrelse som tilsier at han 
normalt vil bli forsynt av egen nettstasjon. En kundes plassering på nettnivå skal 
ikke bli bestemt av nettstasjonens størrelse, men av kundens størrelse. 

4. En effektbasert tariff legger til grunn installert eller målt effekt hos kunden. Når 
kundene grupperes etter størrelse målt ved effekt, finner vi det ikke urimelig at ogsa 
kunder med kort brukstid inkluderes. 

Konklusjon 
NVE finner at klagen delvis må gis medhold og endrer vedtaket. Nytt vedtak lyder i sin 
helhet 

NVE fastslår at Bergen Lysverker rna fastsette regler for plassering på nettnivå med 
utgangspunkt i følgende kriterier 

- kunden er storforbruker 
- nettsta:,jonen ligger i rimelig nærhet av kunden. 

Philip Hauge NS tilfredsstiller i prinsippet de vilkår som retningslinjene setter for plassering 
av kunder på nettnivå 4. 

NVE {mner at en omlegging av regelverket for plassering av nettnivc~ I Bergen Lysverker 
bør gjennomføres på generell basis med virkning for alle kunder i nettet. En slik omlegging 
er omfattende og vil kunne medføre justering av tariffene for al/e kundegrupper. NVE vil 
derfor akseptere at Bergen Lysverker trenger noe tid til å planlegge og gjennomføre en slik 
omlegging. NVE gir Bergen Lysverker tillatelse til å benytte sin egen kundeinndeling for 
resten av 1994. 

Bergen Lysverker skal utarheicje nye regler for nettniva i samsvar med NVEs retningslinjer. 
og disse skal gjøres gjeldende fra 01.01 95. Den aktuelle kunden og reslen av 
kundemassen avregnes efter samme tariffsystem fra denne dato. 

Med hilsen 
Markedsavdelingen 

~~~ 
Likelydende brev til BerCJen Lysverker 
Kopi: Nærings- oc] enercjlCJepC:lrtr:mentet 
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RØD KOPI 

t'illE 
i,'ORGES \'ASSORAGS-

AlS C. Sundtsgt. 50/52 
c/o Vestbo EiendomsforvaltniWJ AlS 
Postboks 1947 Nordnes 
5024 Bergen 

Vår ref. 
NVE 94/1736 
MM/ART/655.8 

Deres ref. 
0503/0 071 BITS/se 

Saksbehandler: 
Arne M. Torgersen, MM 

22 95 91 56 

Vår dato 

1 5 AVG 1994 
Deres dato 
220494 

TVIST OM FASTSETTELSE AV NETTNIVÅ MELLOM AlS C. SUNDTSGT. 50/52 OG 
BERGEN LYSVERKER 

Eiendomsselskapet AlS C. Sundtsgt. 50/52 har i brev av 22.04.94 bragt inn for avgjørelse 
til NVE tvist med Bergen Lysverker om plassering i nettnivå. Bergen Lysverker har gitt sin 

.f. kommentar til NVE i brev av 27.05.94 (vedlegg). 

Saksforholdet. 
Eiendomsselskapet AlS C. Sundtsgt. 50/52 har gjennom rådgivningsfirmaet TS-EN0K i 
brev av 10.09.93 søkt Bergen Lysverker om sammenkobling av sine abonnement! målere 
som er plassert i hhv. C. Sundtsgt. 50 og 52/ Strandgt. 203. Eiendomsselskapet AlS C. 
Sundtsgt. 50/52 har videre i brev av 02.12.93 søkt Bergen Lysverker også om å bli 
avregnet etter tariffer tilsvarende nettnivå 4. Bergen Lysverker, Divisjon Elnett, har i brev 
datert 03.01.94 gitt avslag på henvendelsen fra AlS C. Sundtsgt. 50/52 og fastholder at 
bygningene strømforsynes på nettnivå 5. Bergen Lysverker, Divisjon Marked, har i et 
annet brev datert samme dato presisert at Bergen Lysverker legger til grunn hvert 
inntakspunkt som beregningsgrunnlag for sin prisfastsetting, og at riktig nettnivå i dette 
tilfellet er nivå 5 målt i to separate målepunkt. 

C. Sundtsgt. 50 og C. Sundtsgt. 52/ Strandgt. 203 forsynes over separate stikkledninger 
fra samme transformatorkiosk. Maksimalregistreringene er ca. 60 kW og 130 kW. I tillegg 
leveres det strøm til elektrokjel i C. Sundtsgt. 52/ Strandgt. 203 for oppvarming av begge 
bygningene. Dette leveres som uprioritert overføring. 

NVEs vurderinger. 
De eksisterende elektrisitetsanleggene i eiendommene C. Sundtsgt. 50 og 52/ Strandgt. 
203 er installert med separate målere. Det er NVEs oppfatning at på det tidspunkt Bergen 
Lysverker installerte anleggene, ble dette gjort til to separate eiendommer. Senere har det 
blitt dannet et eiendomsselskap for de to eiendommene. Fellesmåling for de to 
eiendommene har den felles eier søkt om i den hensikt å bli avregnet etter lavere tariff 

NVE har i Retningslinjer for beregning av overføringstariffer av desember 1993 anbefalt at 
en storforbruker bør kunne avregnes som nettstasjonskunde, dvs. nettnivå 4, hvis kunden 
er storforbruker og nettstasjonen ligger i rimelig nærhet til kunden. Det sies videre at i 
tvilstilfeller mellom plassering I nivå 4 eller nivå 5 skal det legges vekt på uttakets størrelse 
og en anbefaler en nedre grense for plassering på nivå 4 lik 200 kW. målt som kundens 
makSImaleffekt med timesoppløsning. 

Kontor,?(i,r(,,-.
Posfadr{}::;,C: t ' 
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NVE vil i denne saken legge vekt på at de opprinnelige installasjonene var gjort til to 
separate eiendommer som hver for seg ikke tilfredsstiller avregning etter nivå 4. Etablering 
av utstyr for fellesmåling vil bringe kundens samlede forbruk opp i grenselandet for 
avregning i nivå 4. Omkostningene ved å forsyne eiendommene med strøm er imidlertid 
knyttet til de opprinnelige installasjonene til hver eiendom, og etablering av utstyr for 
fellesmåling vil i seg selv ikke redusere de omkostninger som er forbundet med å forsyne 
eiendommene med strøm. 

Konklusjon. Vedtak. 
AlS C. Sundtsgt. 50/52 tilfredsstiller ikke de krav til avregning på nettnivå 4 som stilles i 
NVEs retningslinjer for beregning av overføringstanffer. En eventuell etablering av utstyr 
for fellesmåling og fjernavlesning ville bringe kundens samlede forbruk opp i grenselandet 
for avregning i nivå 4. men forøvrig ikke redusere omkostningene ved strømforsyningen. 

NVE griper ikke inn i Bergen Lysverkers vedtak om at AlS C. Sundtsgt. 50/52 skal 
strømforsynes på nettnivå 5. 

Med hilsen 

avdelingsdi rektø r 

Likelydende brev til: Bergen Lysverker 
Kopi: Nærings- og energidepartementet 

{i~~ 
seksjonssjef 
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RØD KOPI 
NVE 

NORGES VASSORAGS
OG ENERGIVERK 

Aust-Agder Kraftverk 
Postboks 190 

4801 Arendal 

Vår ref. 
NVE 94/599 
MM/ART/655.8 

Deres ref. 
ELE 180.72 Jnr. 243/94 

Saksbehandler: 
Arne M. Torgersen, MM 
22 95 91 56 

Vår dato 

1 BAUG 1994 

Ueres dato 
17.01.94 

TVIST VEDRØRENDE PUNKTTARIFFER I REGIONALNETT MELLOM AUST-AGDER 
KRAFTVERK OG ARENDAL ENERGIVERK 

Vi viser til Aust-Agder Kraftverk sitt brev til NVE av 17.01.94 vedrørende tvist om 
punkttariffer i Arendal Energiverks regionalnett og kommentarer fra Arendal Energiverk i 

·1· brev av 01.03.94 (vedlagt). 

NVE avgjør tvistesaken i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring, 
omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 07.12.90 
med hjemmel i energiloven av 29.06.90 nr. 50. Etter forskriftens § 4-4, punkt b, siste ledd 
er NVE gitt myndighet til å treffe avgjørelser ved uenighet om vilkår eller tvist om 
forståelsen av beregningsmåten for overføringstariffer og kapasitet. 

Regionalnettet (132/66 kV) i Aust-Agder drives og eies av tre kraftselskaper; Aust-Agder 
Kraftverk (AAK), Arendal Energiverk AS (AE) og AlS Arendals Fossekompani. De tre 
netteierne har i lengre tid forhandlet om en felles tariffering av regionalnettet uten å 
komme frem til enighet. I tillegg betraktes Brokkenettet som administreres av IlS Øvre 
Otra, som et selvstendig regionalnett i fylket. 

Den konkrete tvisten dreier seg om tariffering av 60kV nettet mellom Evenstad og 
Hanefoss som eies og drives av AE. Nettet er begrenset av samleskinner i Evenstad og 
Hanefoss. På begge samleskinner er det direkte innmating av produksjon fra kraftverk eid 
av AE. Fra samleskinnen i Hanefoss er det uttak til AAKs nett mot Evje. Fra samleskinnen 
i Evenstad er det uttak til AAK mot Froland og til AEs nett mot Torbjømsbu, som forsyner 
Arendal by. I Evenstad er det utveksling mellom AE og AAK mot Bøylefoss. Typisk kraftflyt 
i dette utvekslingspunktet under høylast er fra AAKs nett inn i AEs nett. Partene synes å 
være enige om at AEs regionalnett er å betrakte som en "øy" i regionalnettet til AAK. 

Økonomisk oppgjør mellom AAK og AE framkommer ved at AAK tarifferer AE for uttak fra 
overliggende nett, jf. AEs uttak fra AAKs nett i Evenstad, og ved at AE tarifferer AAK for 
tilknytning i Hanefoss (mot Evje) og i Evenstad (mot Froland). AAKs tariffering av AE er 
ikke omfattet av tvisten. 

02.07.93 oversendte AE til AAK en beregning for kostnader og tariffer for AAKs tilknytning 
til AEs 60 kV-nett Evenstad-Hanefoss. AAKs andel var der beregnet til kr. 3.204.033 (72%) 

Konforadrps,':e 
Postadresse Po~~rbo,ks 5:J9J 

0301 Oslo 
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aven samlet nettkostnad på kr. 4.438.948, hvorav kr. 2.878.854 var AEs kostnad for 
tilknytning til AAKs overliggende nett. 

I brev til AE av 04.10.93 la AAK frem flere innvendinger mot den beregningsmodell som 
AE hadde lagt til grunn. AAK mente at de fysiske sammenlagringsforhold, dvs. 
nettovirkningen av innmating og uttak i samme punkt, ble neglisjert og at AE i stedet 
feilaktig la til grunn en sammenlagring pr. nettbruker. I tillegg stilte AAK spørsmål ved 
fordelingen av kostnadene mellom nett og produksjon. 

Som svar på AAKs innvendinger utarbeidet AE en ny tariff som ble oversendt AAK i brev 
av 25.11.93. Den nye tariffen hadde følgende sammensetning: 

Innlevering 

Uttak 

B kr/MW 
-0,5 øre/kWh 

65,29 kr/MW 
0,13 øre/kWh 

De samlede kostnadene ble etter denne tariffen beregnet til kr. 4.442.434 (inkludert 
betaling til AAKs overliggende nett på kr. 2.882.340) og AAKs andel var beregnet til kr. 
1.875.296 (42%). Som grunnlag for tarifferingen av effektleddet hadde AE lagt til grunn 
brutto fysiske effektbelastninger for henholdsvis innmating og uttak bak punktene Hanefoss 
og Evenstad. Dette innebærer bl.a. at AAKs innmating fra Langerak til egne linjer i Evje, 
betraktes som innmating under AEs nett bak punktet Hanefoss, og at hele AAKs uttak fra 
samleskinnen i Hanefoss betraktes som uttak fra AEs nett. 

Det er beregningen av 25.11.93 som er grunnlaget for AAKs tvist. AAK formulerer sin 
uenighet med AE i følgende 4 hovedpunkter: 

1. AAK mener at tariffene på nivå 1 skal bygge på likebehandling mellom innlevering og 
uttak. 

2. AAK mener at AE skal beregne en rendyrket punkttariff i sitt regionalnett for tilknytnings
punktene Hanefoss og Evenstad. Med denne formulering mener AAK at en ren brutto
betraktning, der punktenes individuelle sammenlagringsforhold neglisjeres, er i strid med 
prinsippene for punkttariffer. AAK mener at rendyrket punkt-tariff betyr et to-leddet 
effektledd, med hhv. brutto- og nettoelement på nivå 1. 

3. AAK hevder at konsesjonskraft skal ilegges innmatingstariff også i AEs nett. 

4. AAK mener at man for overføring av "Dynjan-kraft" (4 MW kontraktskraft som AAK 
leverer til AE med kontraktsfestet utvekslingspunkt i Evenstad) bare skal betale andeler av 
punkt-tariffene i Evenstad mot overliggende nett. 

NVEs vurderinger 

Generelle forhold 
Denne saken tar både opp spørsmål av prinsipiell og generell karakter og mer spesifikke 
forhold knyttet til de noe kompliserte eierforhold i regionalnettet i Aust-Agder. De generelle 
spørsmål som bl.a. vedrører fordeling mellom innmating og uttak og mellom brutto- og 
nettoledd, er ikke gitt noen entydig avklaring i de retningslinjene fra mars 1992 som gjaldt i 
1993. I de reviderte retningslinjene som gjelder fra 1. april 1994, er det gitt mer presise 
regler for tariffering av innmating, mens det ikke gis eksplisitte regler for praktisk utforming 
av netto og brutto effektledd I tariffen. Våre vurderinger av tariffer og kostnadsfordeling I 

AEs nett I 1993 må derfor i stor grad baseres på skjønn. De spesielle eierforholdene I eJet 
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aktuelle nettet gjør at avgjørelsen i denne tvisten i liten grad er egnet for å trekke opp mer 
prinsipielle føringer med gyldighet i andre saker. 

Punkt 1 
NVEs retningslinjer fra mars 1992 slår fast at både innmating og uttak av kraft skal bære 
kostnader med nettene. AE har utarbeidet egen tariff for innmating. Tariffen har imidlertid 
et lavt effektledd på 8 kr/KW (som var lik tilknytningsavgiften i sentralnettet i 1993) og et 
negativt energiledd på -0,5 øre/kWh. Ved en brukstid på 4000 timer tilsvarer dette 
energileddet en effektpris på -20 kr/kW. Brukstider for produksjon på over 1600 timer vil 
resultere i netto utbetaling fra nett til produksjon. Vi finner at denne tariffen for innmating 
ikke følger opp intensjonene i NVEs retningslinjer fra mars 1992. 

Et annet spørsmål som er aktuelt i denne saken, er hvordan innmating skal tarifferes når 
ulike nett er knyttet til kraftstasjonenes apparatanlegg for utgående ledninger. I brev til 

.j. NVE av 22.06.94 fra Nærings- og energidepartmentet (vedlagt), har departementet 
presisert at retningslinjene må forstås slik at punkttariffen for innmating fra produksjon må 
fordeles mellom de nett produsenten er direkte tilknyttet. Det går frem av brevet at etter 
departementets syn er det rimelig å fordele produksjonen sin innmatingsavgift etter 
utveksling mot nettene i høylasttimen. AEs tariffer for 1994 må legge denne forståelse til 
grunn, dersom partene ikke blir enige om et annet fordelingsprinsipp. 

Punkt 2 
AE har lagt et brutto-prinsipp til grunn for avregning av effektleddet i tariffen. Et slikt brutto
prinsipp er ikke i strid verken med retningslinjene av mars 1992 eller de nye 
retningslinjene. Det kan også argumenteres for at et bruttoprinsipp på en god måte ivaretar 
retningslinjenes krav om at effektleddet skal utformes mest mulig nøytralt slik at 
nettbrukerne i minst mulig grad kan påvirke beregningsgrunnlaget for disse leddene ved 
taktiske disposisjoner. På den andre side kan det diskuteres hvor egnet et rendyrket 
brutto-prinsipp er for et nett som er å anse som en "øy" i et mer omfattende nett. Et brutto
prinsipp vil imidlertid ivareta det forhold at AAKs uttak i Hanefoss er avhengig av 
tilknytningen Hanefoss-Evenstad, selv om produksjonen i Hanefoss medfører at nettoflyten 
over denne linjen er liten under høylast. NVE finner ikke at retningslinjene gir noe generelt 
grunnlag for å underkjenne avregning basert på brutto-effekt. 

Punkt 3 
Det er et hovedprinsipp at konsesjonskraft skal tarifferes som annen kraft etter prinsippene 
for punkttariffer. Mottakeren av konsesjonskraft skal betale innmatingstariff etter gjeldende 
regler for den del av kapasiteten i kraftverket som blir nyttet til produksjon av 
konsesjonskraft. For tariffering av kraft som mates inn på lokalt nett tilknyttet 
kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger, vises til punkt 1, siste avsnitt. 

Punkt 4 
AAK har avtalt i kontrakt med AE at en bestemt kraftmengde skal leveres som 
kompensasjon for at AAK har kraftproduksjon i Dynjan. I kontrakten er det avtalt at kraften 
skal leveres i Evenstad. AE hevder at AAK skal betale uttakstariff for leveranse på 
samleskinne i Evenstad. 

NVE vil presisere at fra 01.01.93 skal avregning av innmating og uttak skje i 
utvekslingspunkter i nettet uavhengig av de kraftavtaler som gjelder. Fastsettelsen av det 
økonomiske oppgjøret mellom partene vedrørende produksjonen i Dynjan er en 
privatrettslig sak som ligger utenfor NVEs myndighet etter energiforskriftens § 4-4 b. 
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Konklusjon 

Retningslinjene som var gjeldende for 1993, gir ingen entydig føring for hvorledes 
innmatings- og uttakstariffer skal beregnes. Det er således rom for skjønn i utformingen av 
tariffene for fordeling av kostnader i AEs regionalnett Evenstad-Hanefoss i 1993. Vi har 
imidlertid funnet at AEs innmatingstariff i 1993 var for lav. Denne gir negativt bidrag fra 
AEs egen produksjon, noe som ikke kan sies å være i overensstemmelse med at både 
innmating og uttak av kraft skal bære kostnader med nettene. Det er derfor grunnlag for en 
viss reduksjon i de kostnader AE har fakturert AAK. 

NVE finner det rimelig å gjøre en skjønnsmessig fordeling av kostnadene i 1993 basert på 
de uttak som henholdsvis AE og AAK har i nettet. I henhold til opplysninger i 
saksdokumentene har AE uttak til Torbjørnsbu (48,0 MW) og AAK har uttak til Evje (18,6 
MW) og til Froland (8,0 MW), til sammen 74,6 MW. Uttaket fordeler seg således med 64% 
på AE og 36% på AAK. Prosentsatsene må justeres dersom andre data for uttak kan 
dokumenteres. 

Vedtak 

Med de forbehold som er tatt over vedrørende fordeling av uttak, skal Aust-Agder Kraftverk 
i 1993 betale 36% av kostnadene i Arendal Energiverks regionalnett Evenstad-Hanefoss, 
avgrenset av samleskinner i Evenstad og Hanefoss. Kostnadene inkluderer avgifter mot 
overliggende nett. 

Med hilsen 

iD~sn 
~ /" Jan Mo~n rx avdelingsdi rektø r 

Vedlegg 

Likelydende brev til: Arendal Energiverk 
Kopi til: Nærings- og energidepartementet 

»('1111(' ~n'gj(tn+',('11 kan p~tklage:.. til L'\·~l'rill~S- og (,llcrgideparll'I1H'llll't imwll ~ uh.(·r fr~1 det ti(hpunkt underretning ('r konull('t frem 

lil p~H1('IH', jfr. forval(llill!!:~lo\ l'n<.; kap. \'1. Ev('utlH'1I kla~(' skal f)('~nllll}(,'-; ..,kriftlir:, stil<'s til Na'rings- n~ el\('rgidt'partcllwnh'( o~ 

"('ut!<,<..; ~i('IIIHtIJl :'\\'1':. 
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vår dato 

3 O AUG 1994 
Deres dato 
20.06.94 

HAKKSTABBEN KRAFTVERK - AVSKRIVNING AV EN DEL AV INVESTERINGEN pA 
MONOPOLVIRKSOMHETEN. 

Alta kraftlag har bygget et lite kraftverk ( HakkstJbben ) pil (lva Seiland Prosjektet er 
tidligere støttet av NVE økonomisk, da det ble vurdert som et pilotprosjekt fordi det avdekket 
problemstillinger knyttet til magasin, vannveg og maskin / elektroutstyr 

øya Seiland er tilknyttet tastlandet gjennom 2 stk 5 km lange sjøkabler Den ene av disse 
nærmer seg slutten på sin levetid 
Utenfor øya Seiland ligger Stjernøya. Hakkstabben kraftverk sikrer forsyningen til både 
Seiland og Stjernøya Fornyelse av kabel mellom Seiland og fastlandet er derved ikke 
nødvendig 

Alta kraftlag sokcr om folgcndc 
I. Overforc 2.5 mill kr av invcstcflngcll I Hakkstabbcn kralhcrk til anleggskapitalen for 
I11onopol\'irksomhctcn. 
2 OvcrfOl'C inntil 25.000 kr pr år av Hakkstabbcn kralhcrks dn1lskostnadcr til 
monopol \ I rksomhctcn. 

Alta Kraftlag sokcr om økonomisk godtg,iøflng a\' kran \crkct. forcE dct sikrcr Icvcflngcn til Sciland 
og Stjcrnoya og cr ct altcrnativ til Icvcring fra L1::.tlandct 

Hakkstabbcn kraihcrk har vært i drift og produsert for salg sidcn JunI l lJlJ4. Vedtak om utbygging blc 
fattct av stvrct l Alta kraltlag 2G,()(J. lJ2 Dc økoIlumlske raIllIllcbC!IIlgclscr og lonnsomhctcn i 
prosjd.tcl cr \'lmlcl1 mcd bakgrunn I dagcns kOIlkurranscvIlkitr for krafiproduksJon. 

Le\'crll1gssikkerhctcn har tidlIgcrc \a::rt ncvnt I behandllngcIl ,1\ prosJcktet. men da som C! argument 
for il fa kOIlscsJon for utb\ggll1g (1\ Hakkstabbcn 
Økonol11lsk kompensasJon Cor dette har ikke 1I1Ilgatl l \urdcflngcn iIV IOI1nsomhcten I prosJektct 
ProsJektC! er tldllgcre stottet mcd 3.2 mill kr a\ NVE og funnct attraklI\t a\ Alta kranlag pa dclte 
uruIlnlaF ,-'J __ ) 

p(lst:-jdrcs.<C C:O::,'/)C'h "o fl }(J -; ',~,'I: 

']307 Oslo 



EnergilO\ens forskrift ~ 4 - -I slar fast at ell olllsetl1lngskonsesjonær skal skille konkurranscutsalte 
forretningsomrader og monopol funksjonen i seh'stendige resultatenhcteL Der er i prinsippct kun 
kostnader rclatcr1 trlmol1opolfunksjoncnc i netlet SOlli kan inkludercs i O\crforingstanlTen [ NVEs 
rctningslinjer i1\ descmber I q(n hetcr det at produksjonen bor gis særlig godtgjorlng for 
dokllmenter1e tjencstcr som \tes nl~ttel som {'eks spennings -og frekvensregulcnng, reakti\ ct'fekt ol 
NVE finner ikke at er er fremlagt forhold I dcnne sakcn som tiisicr at Alta Kraltlag kan gIs anlcdnlllg 
til a O\crfore 111\ estellngskostnader \cd Hakkstabbcn kraftvcrk P,l nettet 

En e\'entuell godtgjorlng a\' prodllksJClIlen ma gjorcs gjennom energtleddet i IllnmatlngstariJTen 
fastsatt i henhold ttl NVEs retningsllllJeL For lInderskuddsområder kan dette \ære negativt i henhold 
til NVEs rctningslinjer for o\erforingstariffer av descmber 1993 punkt 44: 

Tapsleddc! kan ha l1egali\'(' verdier, noe som kan være akluell i ommder 
med prodll hi< m\ll /1(/c nklli /i / 

Vedtak 
Alta Kraftlag gIs Ikke anlcdnillg tri a O\erfore drifts- og investeringskostnader \ed Hakkstabben 
kraftverk til nettet 

Med hilsen 
Enøk- og markedsil\'licllngen 
fl - 'h " ~~--
/lif(L!f/(~~ -
Pill Meland 
scks jonssje r ->L'~fL~/) L~lzc~'S ~lv( 

Steinar Vikingstad 
f orstekonslllcnt 
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Angermo & Sønner 
Peter Bechs gt. 16 
8650 Mosjøen 

Vår ref. 
NVE 94/983 
MM/EEK/555.8 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Tom Eek MM 
22 95 9091 

TVISTESAK ANGERMO & SØNNER VS. HELGELAND KRAFTLAG AL 

Vår dato 

2 8 OKT 1994 

Deres dato 

I brev datert 16.08.93 klager Angermo & Sønner på Helgeland Kraftlag sine overføringstariffer 
for 1993. Klagen omhandler to hovedspørsmål: 

1) Helgeland Kraftlags overføringstariffer er for høye 

og 

2) Nettnivåplassering av Angermo & Sønner 

I tillegg anfører Angermo & Sønner at de ikke kan kreve leie av Helgeland Kraftlag for det 
traforom de har stilIt til disposisjon for Kraftlaget. NVE anser dette for å være et privatrettslig 
forhold mellom de to parter som faller utenfor NVEs ansvarsområde. Dette punktet vil derfor 
ikke bli behandlet av NVE. 

1) Helgeland Kraftlags overføringstariffer er for høye 

Angermo & Sønner inngikk en avtale med Norgeskraft om kjøp av kraft fra 01.02.93 før de 
nye overføringstariffene var kjent. Da de nye tariffene trådte i kraft 01.04.93, viste det seg at 
strømmen totalt sett ble dyrere enn det de tidligere hadde betalt ved kjøp fra Helgeland 
Kraftlag. Årsaken var en sterk økning av overføringstariffen fra 1992 til 1993. 

Helgeland Kraftlag er inneforstått med at overføringstariffene for 1993 var for høye. Dette 
resulterte i en høy meravkastning for dette året. Meravkastningen skyldtes dels en 
overvurdering av kostnadene, dels at inntektene ble høyere enn forutsatt. 

I budsjettet var bl.a. tapskostnader, andel av felleskostnader og kostnader for overføring i 
overliggende nett overvurdert med henholdsvis 2,4, 8,3 og 6,1 mill. kr i forhold til de faktiske 
regnskapstall. 4,4 mill. kr av overvurderingen av kostnader i overliggende nett skyldtes en ren 
summeringsfeil i beregningene. Totalt var kostnadene for nettdriften overvurdert med 19,6 
mill. kr. 

Avviket mellom budsjetterte og realiserte inntekter var på 22 mill. kr og skyldes ifølge 

Kontoradrt!sse 1~,,1/(jOI 

Postadresse PC;-:;D(J,i.,'~ 50r!1 
0301 Oslo 

7 e/C'lon 95 9S 9:) 
re/etrt>. <').~) 95 90 0(,' 
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Helgeland Kraftlag bl.a. feil i de beregningstekniske forutsetningene som ble benyttet ved 
tariffberegningene for 1993. Bl.a. var de gjennomsnittlige brukstider som Helgeland Kraftlag 
benyttet for enkelte kundegrupper gale. Spesielt store utslag ga dette seg på nivåene 5.3 
(større næringslivskunder) og 4 der faktisk effektuttak ble vesentlig større enn budsjettert. 
Dette fikk konsekvenser for nivaet på overføringstariffene. Av merinntekter pa 22 mill. kr 
kunne ca. 8 mill. kr, 11 A mill. kr og 3,7 mill. kr henføres til h.h.v. nivåene 5.2, 5.3 og 4 

Helgeland Kraftlag gjør imidlertid oppmerksom på at nettinntektene som framkommer I 

regnskapsrapporteringen til NVE ble beregnet med utgangspunkt i 1993-tariffene for hele 
året. 1993-tariffene trådte imidlertid først i kraft 01.04.93. Samtlige kundegrupper ble belastet 
med 1992-tariff i årets tre første måneder. Dette resulterte i at inntektene til nettvirksomheten 
ble 11 mill. kr for høye på bekostning av omsetningsvirksomheten i de regnskapstall som ble 
rapportert til NVE. 

NVEs vurdering 

Ved en gjennomgang av Helgeland Kraftlags regnskapsrapportering til NVE for 1993 framgar 
at selskapet har oppnådd et driftsresultat i nettvirksomheten på 95,1 mill. kr, hvorav en 
meravkastning på 37,9 mill. kr. Denne meravkastningen skyldtes dels at det budsjetterte 
kostnadsgrunnlaget var for høyt. dels at inntektene ble høyere enn forventet og dels at 
nettinntektene ble beregnet på grunnlag av 1993-tariffene for hele året. 

Faktisk effektuttak og omsatt energimengde ble høyere enn forutsatt. Faktisk effektuttak var 
totalt ca. 40% høyere enn budsjettert, mens omsatt energimengde var ca. 5% høyere. Avviket 
på totalt omsatt energimengde må kunne betraktes som et normalt budsjettavvik. Det store 
avviket på effektuttaket må imidlertid ansees som ekstraordinært, og det resulterte også i for 
høye effektavgifter {spesielt på nivå 5.3) og dermed for høye inntekter. Selv om avviket på 
totalt omsatt energimengde kan betraktes som et normalt budsjettavvik, er det betydelige 
avvik mellom den bUdsjetterte strukturen på energiforbruket og den faktiske strukturen på 
forbruket. Her synes det som om spesielt nivå 5.2 (mindre næringslivskunder) og nivå 3 
avviker sterkt. Helgeland Kraftlag benytter budsjettert energimengde til å fordele kostnadene 
på de forskjellige kundegrupper, og avvik i fordelingen av totalt energiforbruk vil derfor også 
ha betydning for nivået på tariffene for de forskjellige kundegruppene. 

Differansen mellom budSjetterte og realiserte størrelser er såpass betydelig at 
meravkastningen ikke kan sies a representere et normalt budsjettavvik, men snarere at 
Helgeland Kraftlags overføringstariffer har vært for høye. Det er i tillegg grunnlag for å hevde 
at også strukturen var gal i 1993. 

Størrelsen på meravkastningen indikerer at tariffene i gjennomsnitt var ca. 3,5 øre/kWh for 
høye dette året. Helgeland Kraftlag må derfor gjennomgå de forutsetninger som legges til 
grunn ved beregning av overføringstariffer, og foreta nye tariffberegninger for hvert enkelt 
nettnivå for året 1993. 

Flesteparten av Helgeland Kraftlags kunder er totalkunder. Totaltariffen for 1993 ble fastsatt 
med virkning fra 1. januar dette året. For prisnivået i totaltariffene var det liten endring fra 
1992 til 1993. 

2) Plassering på nettnivå 

Helgelcifld Kraftlag stiller krav om at en kunde skal ha et maksimalt effektuttak på minimum 
250 kW for Cl t}li betraktet som kunde pa nettniva 4. Angermo & Sønner har ifølge Helqeland 
Kraftlaq et nldksimaluttak pa ca. 85 kW. I NVEs retningslinjer av desember 1993, kapittel 6.1 



heter det bl.a.: 

Følgende kriterier skal legges til grunn for hvilke kunder som skal kunne avregnes som 
nettstasjonskunde, dvs. uttak på nivå 4: 

- kunden er storforbruker 
- nettstasjonen ligger i rimelig nærhet av kunden 

Behandling av tvi/sti/fefler 
Ved tvil om plassering på nettnivå etter de nevnte kriterier, anbefaler NVE at det legges vekt 
på uttakets størrelse. I tvilstilfefler anbefales en nedre grense for plassenng på nivå 4 lik 200 
kW, målt som kundens maksimaleffekt med timesoppløsning. 

Med utgangspunkt i ovenstående finner ikke NVE at Angerma & Sønner tilfredsstiller kravet 
for å bli betraktet som storforbruker. NVE har derfor ingen innvendinger mot at kunden er 
plassert på nettnivå 5.3. 

Vedtak 

Klager gis medhold i at Helgeland Kraftlags overføringstariffer for 1993 var for høye. Spesielt 
synes dette å gjelde næringslivskundene. Meravkastningen Indikerer at tariffene i 
gjennomsnitt skal reduseres ca. 3,5 øre/kWh. Det vil imidlertid være variasjoner mellom de 
enkelte tariffnivåer. Helgeland Kraftlag pålegges derfor å beregne nye tariffer for hvert enkelt 
nettnivå. 

Det var kun de rene nettkundene som ble rammet av de økte overføringsprisene. For de rene 
nettkundene pålegges derfor Helgeland Kraftlag å foreta nye avregninger for hvert enkelt 
nettnivå, og tilbakeføre det som ble betalt for mye direkte til den enkelte kunde. Den 
vesentligste delen av kundemassen ble imidlertid avregnet etter en totaltariff og derfor ikke 
berørt av den nye overføringstariffen som trådte i kraft 01.04.93. Disse skal derfor ikke få 
noen direkte tilbakebetaling, men vil få tilbakeført eventuell meravkastning i henhold til regler 
gitt av NVE i rundskriv av 13.07.94. 

NVE finner det uheldig at Helgeland Kraftlag ikke reviderte totaltariffene da 1993-tariffene 
trådte i kraft slik at faktisk overføringspris og kraftpris framkom. Helgeland Kraftlag pålegges 
for framtida å sørge for at totaltariffene revideres slik at korrekt overføringspris og kraftpris 
synliggjøres. Dette vil gi kundene reelt grunnlag til å vurdere alternative kraftleverandører. 

Angermo & Sønner tilfredsstiller ikke kravene til å bli plassert som kunde på nettnivå 4. 
Helgeland Kraftlag bør imidlertid ved vurdering aven kundes nettnivåplassering benytte den 
av NVE anbefalte nedre grense for maksimaleffekt på 200 kW. 

Med hilsen 
Markedsseksjonen 

m'~ ~an Moen 
Avdelrn gsdi rektø r 

)/t 
~!14L1(t1 I jlJ(. / t/l 

Jon Sag5!'n 
heksjOnssjef 
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TVISTESAK MO INDUSTRIPARK AS VS. HELGELAND KRAFTLAG AL 

2 8 OKT 1994 

I brev datert 21.06,93 klager Mo Industripark pa. Helgeland KraftldCj SinE? ovr:rf(Jrrnqstanffcr 
for 1993. Klagen omhandler to hovedspørsmal 

1) Helgeland KraftldCjs overiøringstariffer er for høye 
og 

2) Helgeland Kraftlags prispolitikk virker diskriminerende 

1) Helgeland Kraftlags overføringstariffer er for høye 

Mo Industriparks klage vedrørende nivaet pa overiøringstariffene kan deles Inn I fire 
punkter: 

- produksjonen dekker for liten andel av kostnadene 

- Helgeland Kraftlags kostnadsgrunnlag er for høyt 

- Helgeland Kraftlag er Ikke effektive nok til å benytte maksimal avkastningssats 

- Helgeland Kraftlags metode for fastlegging av effektgrunnlaget resulterer I at 
beregnet effektgrunnlag blir mindre enn det faktiske 

Det første punktet vil bli behandlet særskilt da det reiser spørsmål om prinsipper for 
l)eregning av innmatingstanffer. De tre siste punktene vil bli behandlet under ett. 

1.1 Produksjonen er ikke sidestilIt med forbruket 

Denne pastanden underbYCjger Mo Industrrpark med at; 

- produksjonen utgjør sa mye ClV omsetnrncjen pa nivå 1 at produksjOflCn skal dekke 
50% av kostnadene I leNere nett 

- avkastningen belastes kun nettnivaene 3,4 og 5 og d8:\1ed ikke produkSjonen sorn 
mates inn på nivå 1 

Konforac1reSSt} !v1/dde/thunsaale 2g 
Postadresse Po:;llJoAs 5091' tvl.ll 

C301 Oslo 



- produksjonc:n tlelastes Ikke med det nettap den gerlPrerer (nettap belastes kun nivå 
3,4 OCJ S) 

NVEs vurcJerlflC) 

NVEs retnlnqslwljer for lJtarbeldelse av punkttClriffer sier Clt generelt skal bade innmCltlflC] 0<] 
uttak dekke kostnader i nettene. Dette gjelder både kostnader i det nettnivå man er 
tilknyttet pluss kostnader for overli<]gende nettniva.. Det er imidlertid IrlgentinCJ i 
retningslinjPne som tilsier at en kunde på f.eks. nettnivå 1 skal bidra tri å dekke kostnader 
også for underllCjCJemJe nett. Dette gjelder i prinsippet både for fJroduksJon og IJttak. 

ProdlJsenter OCJ forbrlJkere I neltet kan elter NVEs syn betrClktps som to acJskilte 
kumJeqrupper med ulike Irlteresser ved kjøp av nettjenester De forbruksuavhenCjICje 
lecJcJcne i tarrffene skal dekke eJe faste kostnadene ved a ha nettet tilqjengelig og aVCjlftene 
kan således betraktes som en "fJris" for å være tilknyttet nettsystemet. Intensjonene I 
retnlrlgslinjene m.h.t. InnmatIngstariffene er at produsenter som mater inn på ulike 
nettnivåer ikke forskjellsbehandles. En produsent som mater inn i et distribusjonsnett vil ha 
lik tilgang til, og samme nytten av det naSjonale kraftmarkedet som en produsent som 
mater inn i sentralnettet. De forbruksuavhengige leddene i innmatinCJstariffen bør derfor 
ikke differenSieres etter nettnivå. 

I sentralnettet betaler produksjon og forbruk samme tanff. De forbruksuavhengige leddene I 
sentralnetlstanffen utgjorde I 1993 68 kr/kW (inkludert tilknytningsavgift). Retningslinjene for 
1993 var ikke ekspliSitte m.h.t. nivået på innmatingstariffene, og NVE vil måtte være 
fleksible ved vurdenng av nivaet pa de forbruksuavhengige leddene i tariffene for delte 
året Helgeland Kraftlag hadde ikke beregnet noen egen innmatingstariff for 1993. Budsjett 
og regnskap fra Helgeland Kraftlag for 1993 viser imidlertid at produksjonen betalte ca 
12,5 mill. kr for overføring. Av dette utgjorde ca. 9 mill. kr andel av kostnader for 
overliggende nett, mens ca. 3,5 mill. kr gikk til reg/onalnettet. 

Helgeland Kraftlag hadde ikke beregnet separat tapsledd for innmating. Tapsleddet skal 
avspeile de marginale kostnadene som produksjonen påfører det enkelte nett. 
Tapskostnadene VII variere fra nettområde til nettområde, og dette skal derfor også 
reflekteres i det forbruksavhengige leddet i innmatingstariffen. I Helgeland Kraftlags område 
er forbruket større enn produksjonen. Det er derfor lite sannsynlig at produkSjonens bidrag 
til tapene i nettet er av vesentlig betydning. 

NVE finner derfor ikke grunnlag for å hevde at produksjonen totalt sett betalte for lite i 
1993. Det bør imidlertid påpekes at Helgeland Kraftlag for framtida skal utarbeide en egen 
innmatingstanff der både de forbruksuavhengige og de foruksavhengige ledd framkommer. 

1.2 For høyt kostnadsgrunnlag 

Under dette punktet vil påstandene om generelt for høyt kostnadsgrunnlag og manglende 
effktlvitet hos Helgeland Kraftlag bli drøftet under ett. I tillegg vil forhold vedrørende de 
beregningstekniske forutsetningene også bli behandlet under dette avsnitt. I klagen 
konkretiseres påstandene ved følgende tre punkter: 

- beregningsgrunnlaget for sentralnettsavgiften er for høyt 

- qrunnlaget for tapskostnadene (12 øre/kWh) er for høyt 

- effektleddet fastlegges ut fra midlere brukstid, mens mi'llte maksimCllverdier benyttes 



som fakturcrinCjsgrunnlaq. Naturllq sammenlagring vil da Ifølge Mo ImJustripark 
medføre et hoyere faktureringsCjrLJnnlng cnn IJPregningsqrunnlng 

HelcjPlanei KraftlaCj r?r Inneforstflt! meei at overiormqstariffene for 1993 var for hoye Dette 
resulterte i en IIOY meravkastninq for dette ,3re!. Meravkastnincwn skylcJtps eiels en 
()vervurdenng av kostnadene, dels at Inntektene ble høyere enn foriJtsat!. 

I r){JcJsjettet var oLa tapskostnacJer, ancJel av felleskostnaeier oq kostnaeier for overionnq I 
ovcrllCjgencJe nett overvurdert mpd hpnholdsvis 2,4. 8,3 oCj 6,1 mill kr I forhold til de 
faktiske regnskapstall. 4,4 mill. kr av overvurderinCjen av kostnader I overliggencJe nett 
skyldtes en ren summeringsfeil i beregninqpne. Totalt var kostnadene for nettdriften 
overvurdert med 19,6 mill. kr. 

Avvikpt mellom budsjettertp oq n=?aliser1e Inntekter var pit 22 mill kr oCJ skyldes ifol(le 
Hel(]eland Kraftlaq bl a fell I de heregnlnc~stekniske forutsetninCjene som ble benyttet ved 
tanfft)eregnmgene for 1993. Bla var eie gjennomsnittli~Je brukstider som Helgeland Kraftld.q 
benyttet for enkelte kundegrupper ~lale Spesielt store utslag ga dette seg på nivåene 5.3 
(større næringslivskunder) og 4 der faktisk effektuttak ble vesentlig større enn budsj8tter1 
Dette fikk konsekvenser for nivået på overføringstariffene. Av merinntekter på 22. mill. kr 
klJnrle Cn. 8 mill. kr, 11,4 mill. kr og 3,7 mill. kr henføres til h.h.v nivåene 52, 5.3 og 4. 

Helgeland Kraftlag qjør imidlertid oppmerksom på at nettinntektene som framkommer I 

reqnskapsrapporteringen til NVE ble beregnet med utganqspunkt i 1993-tariffene for hele 
,ire!. 1993-tariffene trådte imidlertid forst i kraft 01 04.93. Samtlige kundegrupper ble 
belastet med 1992-tariff i årets tre første måneder. Dette resulterte i Clt inntektene til 
nettvirksomheten er oppgitt 11 mill. kr for høye på bekostning av omsetningsvirksomheten i 
de regnskapstall som ble rapportert til NVE 

NVE's vurdering: 

Ved en gjennomgang av Helgeland Kraftlags regnskapsrapportering til NVE for 1993 
fram~Jår at selskapet har oppnådd et driftsresultat I nettvirksomheten på 95,1 mill. kr, 
hvorav en meravkastning på ca. 37,9 mill. kr. Denne meravkastningen skyldtes dels at det 
budsjetterte kostnadsgrunnlaget var for høyt, dels at inntektene ble høyere enn forventet 
og dels at nettinntektene ble beregnet på grunnlag av 1993-tariffene for hele året. Det 
faktum at man i regnskapsrapporteringen har avregnet nettinntektene for 1993 med 
overførinqstariffene for 1993 for hele ~irct, medfører at nettet er oppført med for høye 
inntekter, og at omsetningen er oppført med for lave inntekter i regnskapsrapporteringen til 
NVE. Helgeland Kraftlag må derior korrigere sine regnskaper for denne feilen oq 
oversende nye tall til NVE. 

Faktisk effektuttak og omsatt energimengde ble høyere enn forutsatt Faktisk effektuttak 
var totalt ca, 40% høyere enn budsjettert, mens omsatt energimengde var ca. 5% høyere. 
Avviket på totalt omsatt energimengde må kunne betraktes som et normalt budsjettavvik 
Det store avviket på effektuttaket må imidlertid ansees som ekstraordinært, og det 
resulterte også i for høye effektavgifter (spesielt på nivå 5.3) og dermed for høye inntekter. 
Selv om avviket på totalt omsatt energimengde kan betraktes som et normalt budsjettawik 
er det betydelige avvik mellom den budsjetterte strukturen på energiforbruket og den 
faktiske strukturen på forbruket. Her synes det som om spesielt nivå 5.2 (mindre 
næringslivskunder) og nivå 3 avviker sterkt. Helgeland Kraftlag benytter budsjettert 
energimengde til å fordele kostnadene på de forskjellige kundegrupper, og avvik i 
fordelingen av totalt energiforbruk vil derior også ha betydning for nivået på tariffene for de 
forskjellige kundeqruppene. 
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Differansen mellom budsjetterte og realiserte størrelser er såpass betydelig at 
meravkastningen ikke kan sies å representere et normalt budsjettavvik, men snarere at 
Helgeland Kraftlags overføringstariffer har vært for høye. Det er i till egg grunnlag for å 
hevde at også strukturen va r gal i 1993. 

Størrelsen på meravkastningen indikerer at tariffene i gjennomsnitt var ca. 4 øre/kWh for 
høye dette året. Helgeland Kraftlag må derfor gjennomgå de forutsetning er som legges til 
grunn ved beregning av overføringstariffer, og foreta nye tariffberegninger for hvert enkelt 
nettnivå for året 1993. 

Med utgangspunkt i det foreliggende materiale har ikke NVE godt nok grunnlag for å 
analysere effektiviteten til Helgeland Kraftlag. Man har derfor heller ikke belegg for å hevde 
at selskapet ikke er effektive nok til å benytte maksimal avkastningssats 

2) Er Helgeland Kraftlags prispolitikk disrkiminerende ? 

Mo Industripark hevder at Helgeland Kraftlags prispolitikk virker diskriminerende og 
underbygger dette med følgende : 

- Nettkostnadene er høyere på bla. nivå 4 enn lenger ut i nettet. Dette gir ifølge Mo 
Industripark en proteksjonistisk effekt for omsetning i henhold til ordinære 
tariffer 

- Prisstigning på 30-50% ble ikke gjort gjeldende for kunder på totaltariff 

- Tilfeldig kraft levert til fast pris 22 øre/kwh på nivå 5.3. Dette er 2.3 øre/kwh 
lavere enn den ordinære overføringstariffen på samme nivå. Det er imidlertid ikke 
oppgitt noen tariff for uprioritert overføring . Det er derfor vanskelig å vurdere andre 
leverandører 

- Helgeland Kraftlag krever målerleie og transaksjonskostnader i sine 
nettleiekontrakter. Dette er i strid med MM2-93 (rundskriv fra NVE). 

I sitt svar gjør Helgeland Kraftlag oppmerksom på at Mo Industripark ikke har tatt hensyn til 
grunnbeløpet ved sammenligningen av nettnivåene. Om man gjør det blir forholdet mellom 
tariffene anerledes: 

Nivå 4 
Nivå 5 .1 
Nivå 5.2 
Nivå 5.3 

18,315 øre/kwh 
26,25 øre/kwh 
31,71 øre/kwh 
25.35 øre/kwh 

Husholdninger 
Små næringslivskunder 
Store næringslivskunder 

Helgeland Kraftlag hevder å kreve oppmontert målere for timesregistrering også hos egne 
kunder som ønsker spesielle leveranser. De har derfor ikke funnet det riktig å legge disse 
tilleggskostnadene for timesregistrering og fjernavlesning hos et fåtall kunder inn i 
overføringstariffene. Dette vil ble gjort så snart slikt måleutstyr vil bli innført for hele 
kundegrupper. 

NVE's vurdering 

Før energiloven trådte i kraft beregnet de fleste everk prisen på strøm på grunnlag aven 
totaltariff som skulle gi kostnadsdekning for hele virksomheten . Etter innføring av 
energiloven ble everkene pålagt å splitte totaltariffene sine opp i en pris for overføring og 



en pris for kraft. Dvs. at nettJenestene skulle synliggjøres som et eget virksomhetsområde. 
Helgeland kraftlag er derved palagt å spesifisere overføringsprisen i totaltariffen slik at den 
reelle kraftprisen synliggjøres. Først når dette gjøres. vil kundene kunne vurdere Helgeland 
Kraftlags kraftpris opp mot andre leverandørers tilbud. Helgeland Kraftlag m<'l derfor 
Innskjerpe sine budsjettrutiner ved framtidige tariffberegninger. 

Helgeland Kraftlag fastsatte nye totaltariffer for 1993 med virkning fra 1. Januar dette året. 
For prisnivået i totaltariffen var det liten endring fra 1992 til 1993. Nye overføringstariffer for 
1993 ble først beregnet pa nyåret og ble gitt virknrng fra 1. april. Overføringstariffene økte 
med anslagsvis 20-40% fra 1992 til 1993 (avhengig av tariffgruppe). Denne 0knin~JPn fikk 
Ingen virkning for det store flertallet av kundene i nettet som fortsatt ble avregnet etter den 
tidligere fastsatte totaltariffen For kunder med eksterne kraftleverandører resulterte 
Imidlertid de økte overføringstariffene i en vesentlig økning i betalingene til Helqelall(J 
Kraftlag. 

NVE finner at Helgeland Kraftlags håndtering riV overføringstariffene for 1993 innebar en 
klar forskjellsbehandling mellom nettkunder med eksterne leverandører og det store 
flertallet som fortsatt var totalkunder hos Hel~Jeland Kraftlag. NVE finner det derfor rimeli\) 
at Helgeland Kraftlag pålegges direkte tilbakebetaling av merkostnaden ved for høy 
overføringstariff til de kunder som ble direkte rammet av økningen 1.april 1993. Den øVrige 
meravkastning som skyldes for høye overfønngstariffer. tilbakeføres i henhold til regler gitt 
av NVE i rundskriv av 1307.94. 

Manglende forespørsler om leverinq av upnorltert og mel/omprioritert kraft resulterte I en 
nedprioritering av utarbeidelse av disse tariffene fra Helgeland Kraftlags side. Dette 
arbeidet var imidlertid qjennomført pr. 15/10-93. Utarbeidelse av tariffer skal imidlertid skje 
før budsjettårets begynnelse. og det forutsettes at dette blir gjennomført i framtida. 

NVE understreker at kunder som ønsker ekstern kraftleverandør skal betraktes som 
ordinære kunder ved kjøp av nettjeneste Dersom everket stiller krav om timesmålere kun 
hos nettkunder som har annen kraftlevereandør, er målerleie å anse som en del av 
transaksjonskostnadene. 

Vedtak 

Helgeland Kraftlags overførinqstariffer for 1993 var for høye. Spesielt synes dette å melde 
næringslivskundene. Meravkastningen rndikerer at tariffene i gjennomsnitt skal reduseres 
ca. 3,5 øre/kWh. Det vil imidlertid være variasjoner mellom de enkelte tariffnivåer. 
Helgeland Kraftlag pålegges derfor å beregne nye tariffer for hvert enkelt nettnivå 

Det var kun de rene nettkundene som ble rammet av de økte overføringsprisene. For de 
rene nettkundene pålegges derfor Helgeland Kraftlag å foreta nye avregninger for hvert 
enkelt nettnivå, og tilbakeføre det som ble betalt for mye direkte til den enkelte kunde. Den 
vesentligste delen av kundemassen ble imidlertid avregnet etter en totaltariff og derfor ikke 
berørt av den nye overføringstariffen som trådte i kraft 01.04.93. Disse skal derfor ikke få 
noen direkte tilbakebetaling, men vil få tilbakeført eventuell meravkastning i henhold til 
regler gitt av NVE i rundskriv av 13.07.94 

NVE finner ikke grunnlag for a hevde at produksjonen betalte for liten andel av 
nettkostnadene i 1993. Helgeland Kraftlag pålegges imidlertid å beregne en innmatingstariff 
i henhold til NVEs retningslinjer i framtidige tariffberegninger. 

NVE finner det uheldig at Helgelancj Kraftlag ikke reviderte totaltariffene da 1993-tariffene 
trådte i kraft slik at faktisk overfø ringsprrs og kraftpris framkom. Helgeland Kraftlag 



pålegges for framtida å sørge for at totaltariffene revideres slik at korrekt overføringspris og 
kraftpris synliggjøres. Dette vil gi kundene reelt grunnlag til å vurdere alternative 
kraftleverandø rer 

Målerleie skal innga som en del av transaksjonskostnadene sa lenge everket Iltelukkende 
stiller krav om iimesmålere hos kunder som benytter ekstern kraftleveranclør 
Dokumenterte merkostnader kan kun kreves inntil fastsatt grense. 

I tillegg pålegges Helgeland Kraftlag 

- å gjennomgå sIne metoder for beregning av overfonngstanffer for ,'i unngå 
tilsvarende store avvik i framtidige beregninger 

- å utarbeide tanffer for lavere prioriteli overførinq samtlcJIC) rm:cJ tanffer for 
prioritert overfmInC] 

Med hilsen 
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NVE 94/983 
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Deres ref. 

Saksbehandler: 
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TVISTESAK REMA 1000 NORGE AS VS. HELGELAND KRAFTLAG AL 

Innledning 

Vår dato 

2 8 OKT 1994 

Deres dato 

I brev datert 09.06.93 klager innklager Rema 1000 Norge AS Helgeland Kraftlag med den 
begrunnelse at overføringstariffene for 1993 var for høye. 

Partenes merknader 

Rema 1000 Norge AS inngikk 01.11 .92 en sentral kraftkjøpsavtale for sine forretninger med 
en ekstern kraftleverandør. Da de nye overføringstariffene til Helgeland Kraftlag trådte i kraft 
01.04.93, viste det seg at kostnadene økte vesentlig sett i forhold til da overføringsavtalen ble 
inngått. Dette medførte ifølge Rema 1000 Norge AS en økning på opptil 25% i 
overføringskostnadene for enkelte av forretningene. 

Helgeland Kraftlag er inneforstått med at overføringstariffene for 1993 var for høye. Dette 
resulterte i en høy meravkastning for dette året. Meravkastningen skyldtes dels en 
overvurdering av kostnadene, dels at inntektene ble høyere enn forutsatt. 

I budsjettet var bl.a. tapskostnader, andel av felleskostnader og kostnader for overføring i 
overliggende nett overvurdert med henholdsvis 2,4, 8,3 og 6,1 mill. kr i forhold til de faktiske 
regnskapstall. 4,4 mill. kr av overvurderingen av kostnader i overliggende nett skyldtes en ren 
summeringsfeil i beregningene. Totalt var kostnadene for nettdriften overvurdert med 19,6 
mill. kr. 

Avviket mellom budsjetterte og realiserte inntekter var på 22 mill. kr og skyldes ifølge 
Helgeland Kraftlag bl.a. feil i de beregningstekniske forutsetningene som ble benyttet ved 
tariffberegningene for 1993. Bl.a. var de gjennomsnittlige brukstider som Helgeland Kraftlag 
benyttet for enkelte kundegrupper gale. Spesielt store utslag ga dette seg på nivåene 5.3 
(større næringslivskunder) og 4 der faktisk effektuttak ble vesentlig større enn budsjettert. 
Dette fikk konsekvenser for nivået på overføringstariffene. Av merinntekter på 22. mill . kr 
kunne ca. 8 mill. kr, 11,4 mill . kr og 3,7 mill . kr henføres til h.h.v. nivåene 5.2, 5.3 og 4. 

Helgeland Kraftlag gjør imidlertid oppmerksom på at nettinntektene som framkommer i 
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regnskapsrapporteringen til NVE ble beregnet med utgangspunkt i 1993-tariffene for hele 
året. 1993-tariffene trådte imidlertid først i kraft 01.04.93. Samtlige kundegrupper ble belastet 
med 1992-tariff i årets tre første måneder. Dette resulterte i at inntektene til nettvirksomheten 
ble 11 mill. kr for høye på bekostning av omsetningsvirksomheten i de regnskapstall som ble 
rapportert til NVE. 

NVEs vurdering 

Ved en gjennomgang av Helgeland Kraftlags regnskapsrapportering til NVE for 1993 framgår 
at selskapet har oppnådd et driftsresultat i nettvirksomheten på 95,1 mill. kr, hvorav en 
meravkastning på 37,9 mill. kr. Denne meravkastningen skyldtes dels at det budsjetterte 
kostnadsgrunnlaget var for høyt, dels at inntektene ble høyere enn forventet og dels at 
nettinntektene ble beregnet på grunnlag av 1993-tariffene for hele året. 

Faktisk effekt uttak og omsatt energimengde ble høyere enn forutsatt. Faktisk effektuttak var 
totalt ca. 40% høyere enn budsjettert, mens omsatt energimengde var ca. 5% høyere. Avviket 
på totalt omsatt energimengde må kunne betraktes som et normalt budsjettavvik. Det store 
avviket på effektuttaket må imidlertid ansees som ekstraordinært, og det resulterte også i for 
høye effektavgifter (spesielt på nivå 5.3) og dermed for høye inntekter. Selv om avviket på 
totalt omsatt energimengde kan betraktes som et normalt budsjettavvik, er det betydelige 
avvik mellom den budsjetterte strukturen på energiforbruket og den faktiske strukturen på 
forbruket. Her synes det som om spesielt nivå 5.2 (mindre næringslivskunder) og nivå 3 
avviker sterkt. Helgeland Kraftlag benytter budsjettert energimengde til å fordele kostnadene 
på de forskjellige kundegrupper, og avvik i fordelingen av totalt energiforbruk vII derfor også 
ha betydning for nivået på tariffene for de forskjellige kundegruppene. 

Differansen mellom budsjetterte og realiserte størrelser er såpass betydelig at 
meravkastningen ikke kan sies å representere et normalt budsjettavvik, men snarere at 
Helgeland Kraftlags overføringstariffer har vært for høye. Det er i tillegg grunnlag for å hevde 
at også strukturen var gal i 1993 

Størrelsen på meravkastningen indikerer at tariffene i gjennomsnitt var ca. 3.5 øre/kWh for 
høye dette året. Helgeland Kraftlag ma derfor gjennomga de forutsetninger som legges til 
wunn ved beregning av overføringstariffer. og foreta nye tariffberegninger for hvert enkelt 
nettnivå for året 1993. 

Vedtak 

Klager gis medhold i at Helgeland Kraftlags overføringstariffer for 1993 var for høye. Spesielt 
synes dette å gjelde næringslivskundene. Meravkastningen indikerer at tariffene i 
gjennomsnitt skal reduseres ca. 3,5 øre/kWh. Det vil imidlertid være variasjoner mellom de 
enkelte tariffnivåer. Helgeland Kraftlag pålegges derfor å beregne nye tariffer for hvert enkelt 
nettnivå. 

Det var kun de rene nettkundene som ble rammet av de økte overføringsprisene. For de rene 
nettkundene pålegges derfor Helgeland Kraftlag å foreta nye avregninger for hvert enkelt 
nettnivå, og tilbakeføre det som ble betalt for mye direkte til den enkelte kunde. Den 
vesentligste delen av kundemasse ble imidlertid avregnet etter en totaltariff og derfor ikke 
berørt av den nye overføringstariffen som trådte i kraft 01.04.93. Disse skal derfor ikke få 
noen direkte tilbakebetaling. men vil få tilbakeført eventuell meravkastninQ i henhold til regler 
gitt av NVE i rundskriv av 1307.94 

NVE finner det uheldig at Helgeland Kraftlag ikke reviderte totaltariffene dC:l 1993-tariffene 



trådte i kraft slik at faktisk overføringspris og kraftpris framkom. Helgeland Kraftlag pålegges 
for framtida å sørge for at totaltariffene revideres slik at korrekt overføringspris og kraftpris 
synliggjøres. Dette vil gi kundene reelt grunnlag til å vurdere alternative kraftleverandører. 

Med hilsen 
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TVISTESAK NESPO AS VS. HELGELAND KRAFTLAG AL 

Vår dato 

1 7 NOV 1994 
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I brev datert 27.06.93 klager NESPO AS på Helgeland Kraftlag sine overtøringstariffer for 
1993. Klagen omhandler i realiteten to spørsmål: 

1. Helgeland Kraftlag sin overtøringstariff er for høy 

2. NESPO AS ønsker å eie det høyspenningsanlegget de forsynes med 

NESPO AS er kunde på nettnivå 3, og er forsynt over 2 stk. kabler, 22kV, lengde 286 
meter fra Holandsvika sekundærstasjon. Denne stasjonen tjener som ringmatingspunkt for 
22kV nettet i området. Uttaket til NESPO AS er maksimalt 3,5 MW og 6,9 GWh, dvs. en 
brukstid på ca. 2000 timer pr. år referert maksimal belastning. 

1. Helgeland Kraftlags overføringstariff er for høy 

01.04.93 trådte nye overtøringstariffer for Helgeland Kraftlags nett i kraft. For nettnivå 3 
resulterte dette i følgende tariff: 

Fastledd 
Effektledd 
Energiledd 

2900 kr pr.år 
400 kr/kW 
4,8 øre/kWh 

Dette medfører ifølge NESPO AS en overtøringskostnad på ca. 1,7 mill. kr, og en økning I 

forhold til 1992-tariffen med ca. 240000 kr. 

Ifølge Helgeland Kraftlags regnskapsrapportering til NVE fikk nettvirksomheteten en 
meravkastning Jå 37,9 mill. kr i 1993. Meravkastningen skyldtes dels en overvurdering av 
kostnadene, dels at inntektene ble høyere enn forutsatt. 

I budsjettet var bl.a. andel av felleskostnader og kostnader for overtøring i overliggende 
nett overvurdert med henholdsvis 8,3 og 6,1 mill. kr i forhold til de faktiske regnskapstall. 
4,4 mill. kr av overvurderingen av kostnader i overliggende nett skyldtes en ren 
summeringsfeil i beregningene. Totalt var kostnadene for nettdriften overvurdert med 19,6 
mill. kr. 

Den resterende delen av meravkastningen skyldtes undervurdering av inntektsgrunnlaget. 
Avviket mellom budSjetterte og realiserte inntekter og skyldes ifølge Helgeland Kraftlag 
bl.a. feil, de beregningstekniske forutsetningene som ble benyttet ved tariffberegningene 
for 1993. 81.a. var de gjennomsnittlige brukstider som Helgeland Kraftlag benyttet for 
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enkelte kundegrupper gale, Spesielt store utslag ga dette seg på nivåene 5,3 (større 
næringslivskunder) og 4 der faktisk effektuttak ble vesentlig større enn budsjettert, Dette 
fikk konsekvenser for nivået på overføringstariffene, 

Helgeland Kraftlag gjør imidlertid oppmerksom på at nettinntektene som frmnkomrm:r I 

regnskapsrapporteringen til NVE ble beregnet med utgangspunkt I 1993-tanffene for hele 
året. 1993-tariffene trådte imidlertid først i kraft 01,04.93, Samtlige kundegrupper ble 
belastet med 1992-tariff i årets tre første måneder. Dette resulterte i at inntektene til 
nettvirksomheten ble 11 mill. kr for høye i de regnskapstall som bie rapportert til NVE på 
bekostning av omsetningsvirksomheten. 

NVEs vurdering 

Ved en gjennomgang av Helgeland Kraftlags regnskapsrapportering til NVE for 1993 
framgår at selskapet har oppnådd et driftsresultat i nettvirksomheten på 95,1 mill. kr, 
hvorav en meravkastning på 37,9 mill. kr. Denne meravkastningen skyldtes dels at det 
budsjetterte kostnadsgrunnlaget var for høyt. dels at inntektene ble høyere enn forventet. 

Merinntektene skyldes at faktisk effektuttak og omsatt energimengde ble høyere enn 
forutsatt. Faktisk effektuttak var totalt ca. 40% høyere enn budsjettert, mens omsatt 
energimengde var ca. 5% høyere. Avviket på totalt omsatt energimengde må kunne 
betraktes som et normalt budsjettavvik. Det store avviket på effektuttaket må imidlertid 
ansees som ekstraordinært, og det resulterte også i for høye effektavgifter på enkelte 
nettnivåer (spesielt på nivå 5.3) og dermed for høye inntekter. 

Selv om avviket på totalt omsatt energimengde kan betraktes som et normalt budsjettavvik, 
er det betydelige avvik mellom den budsjetterte fordelingen av energiforbruket på 
kundegruppe og det faktiske forbruket. Bl.a. utgjorde faktisk omsetning på nivå 3 bare 61 % 
av budsjettert omsetning. Helgeland Kraftlag benytter budsjettert energimengde til å fordele 
kostnadene på de forskjellige kundegrupper, og avvik i fordelingen av totalt energiforbruk 
vil derfor også ha betydning for nivået på tariffene for de forskjellige kundegruppene. 

Det budsjetterte kostnadsgrunnlaget var 19,6 mill. kr høyere enn det faktiske. Sett i lys av 
at 8,3 mill. kr skyldes en feilvurdering av felleskostnadene. og at 4,4 mill. kr var en ren 
summeringsfeil, mener NVE det er grunnlag for å hevde at kostnadsavviket også indikerer 
at tariffene var for høye. 

Samtidig som faktiske kostnader ble lavere enn budsjetterte kostnader, ble omsatt kvantum 
høyere enn budsjettert. Begge faktorene trakk i retning av høyere meravkastning. 
Differansen mellom budsjetterte og realiserte størrelser var såpass betydelig at 
meravkdstningen ikke kan sies å representere et normalt budsjettavvik, men snarere at 
Helgeland Kraftlags overføringstariffer har vært for høye, Det er i tillegg grunnlag for å stille 
spørsmål ved kostnadsfordelingen på tariffgrupper i 1993. 

Størrelsen på meravkastningen indikerer at tariffene i gjennomsnitt var ca. 3,5 øre/kWh for 
høye dette året. Hvor mye for høye tariffene var vil imidlertid variere fra tariffgruppe til 
tariffgruppe. Helgeland Kraftlag må derfor gjennomgå de forutsetninger som ble lagt til 
grunn ved beregning av overføringstariffer, og foreta nye tariffberegninger for hvert enkelt 
nettnivå for året 1993, 

2. Overtagelse av høyspenningsanlegg 

NESPO AS reiser oCJsa spørsmal om overtagelse av det høyspenningsanlegget som 
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bedriften forsynes fra. Hensikten er å oppnå avregning på nettnivå 2 i stedet for nettnivå 3. 
Dette ville medført en markant reduksjon i overføringskostnadene, Helgeland Kraftlag 
ønsker på sin side ikke å selge denne delen av overføringsnettet sitt. Så lenge den 
aktuelle kabelforbindelse eies av Helgeland Kraftlag er partene enige om at NESPO AS er 
å betrakte som forsynt på nettnivå 3, 

NVEs vurdering 

Punkttariffene for hvert enkelt nettniva bygger på et prinsipp om en 
gjennomsnittsbetraktning innenfor hvert enkelt konsesjonsområde, Det vil si at en kunde 
som ligger langt unna transformatorstasjon betaler samme overføringstariff som en kunde 
som ligger i umiddelbar nærhet. En konsekvens av dette vil være at kunder som ligger 
nært stasjonen vil kunne finne det lønnsomt å eie linjeforbindelsen selv. og ønske å overta 
denne. 

I dette tilfellet er områdekonsesjonær, Helgeland Kraftlag, eier av og ansvarlig for den 
aktuelle linjeforbindelsen. NVE kan ikke pålegge den som har konsesjon for anlegget å 
selge dette. Det er opp til Helgeland Kraftlag som konsesjonær om de vil avhende 
linjeforbindeisen. 

Vedtak 

Klager gis medhold I sin pastand om at Helgeland Kraftlags overfø ringstariffer for 1993 var 
for høye. Hvor mye for høye tariffene var vil imidlertid variere fra kundegruppe til 
kundegruppe, Helgeland Kraftlag pålegges derfor å beregne nye tariffer for hver enkelt 
tariffgruppe. 

Det var kun de rene nettkundene som ble rammet av de økte overføringsprisene. For de 
rene nettkundene pålegges derfor Helgeland Kraftlag å foreta nye avregninger for hvert 
enkelt nettnivå, og tilbakeføre det som ble betalt for mye direkte til den enkelte kunde. Den 
vesentligste delen av kundemassen ble imidlertid avregnet etter en totaltariff og derfor ikke 
direkte berørt av den nye overføringstariffen som trådte i kraft 01,04.93. Disse skal derfor 
ikke få noen direkte tilbakebetaling, men vil fa tilbakeført eventuell meravkastning i henhold 
til regler gitt av NVE i rundskriv av 13.07.94. 

NVE har ikke myndighet til å pålegge en områdekonsesjonær salg av sine anlegg. 
Spørsmålet om salg av linjeforbindelse fram til NESPO AS er opp til Helgeland Kraftlag 
som eier å avgjø re. 

Med Hilsen 

\~sekSjOnen 

Jan Moe~ 
AVdelin~~dir~ør 

Likelydende brev: Helgeland Kraftlag AL 

Kopi: Nærings- og energidepartementet 

Denne avgjørelsen kan påklages til NænnCl:;- og encrrl,d"panementct innen tre uker fra de! tHispunK1 underretnin'l er kommet fram til panene , 

Jfr. forvaltningslovens § VI. En eventuell klary, skdl heqnmnes sknl1ll'1, stile', til Na,nnqs- 0'l encr'lidcpanemcntet og sendes gjennom NVE 
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TVISTESAK - OPPEGÅRD ENERGIVERKS OVERFØRINGSTARIFFER FOR 1993 OG 1994 
- KLAGE FRA SÆTRE AS 

NVE viser til sitt brev av av 15. juli 1994 og øvrig korrespondanse i saken. 

Sætre AS har i brev av 14. august 1993 framsatt klage over Oppegård Energiverk 
(OEV) sine overføringstariffer. Borregaard Energi stadfestet og utdypet på vegne av 
Sætre AS klagen i brev av 14. april 1994 til NVE. Klagen ble utvidet til å omfatte 
tariffene for 1994 i tillegg til 1993-tariffene. ' 

Borregaard skriver at "Vi forutsetter at NVE i forbindelse med tvisten foretar en 
fullstendig gjennomgåelse av hele tariffgrunnlaget. " Klagen omfatter følgende forhold: 

1. Kostnadsøkning ved splitting av virksomheten i produksjon og overføring. 
Borregaard mener at OEV har økt sitt kostnadsgrunnlag for overføring i forbindelse med 
splitting av virksomheten i produksjon og overføring. Borregaard underbygger dette med 
en sammenligning av tidligere års totale kostnadsgrunnlag med kostnadsgrunnlaget for 
ov<::rføringstariffer for 1993. 

2. Fastsettelse av åpningsbalanse 
Borregaard har ikke klart å trenge til bunns i hvordan den nye åpningsbalansen til OEV 
er etablert, og ber NVE se spesielt på dette forholdet. 

3. Prisdiskriminering mellom kundegrupper 
Av retningslinjene for beregning av overføringstariffer framgår at punkttariffene skal 
være ikke-diskriminerende. Borregaard hevder at næringslivskunder blir diskriminert 
relativt til husholdningskunder, og underbygger dette med regneeksempel. 

4. Uprioritert kraft - for høy tariff 
Borregaard mener tariffen for uprioritert overføring er satt for høyt i forhold til det 
prinsipp at uprioritert kraft skal dekke tap og bare en mindre del av driftskostnadene. 

NVE har foretatt en grundig gjennomgang av alle klagepunktene. NVE avgjør tviste
saken i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring og fordeling av 
energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7. desember 1990 med hjemmel i 
energiloven av 29. juni 1990 nr. 50 . Klagepunktene gjennomgås under hver for seg. 
Vedtakene er gitt under hvert punkt og i tillegg samlet til slutt i brevet. 

Kontoradresse: Middelthunsgate 29 Telefon.' 22 95 95 95 
Postadresse: Postboks 5091, Maj. Telefax , 2295 9000 Postg/(o ' 0803 5052055 

0301 Oslo 
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1. Kostnadsøkning ved splitting av virksomheten i produksjon og overføring. 
Borregaard foretar i brev av 14. april 1994 en sammenligning mellom tidligere års 
realisert differanse mellom kjøp og salg og kostnadsgrunnlaget for overføringstariffene i 
1993 justert for innkjøpt tapskraft og kostnader tiloverliggende nett. Dette indikerer en 
kostnads-/inntektsøkning på overføring i forhold til tidligere år. NVE anser at sammen
ligningen gir en indikasjon på kostnadsøkning, men vil peke på at differansen mellom 
salg og kjøp har variert en del fra år til år. Energiverkets kostnader utvikler seg også fra 
år til år. Dette gjør at en slik sammenligning ikke gir et tilstrekkelig grunnlag for å 
avgjøre hvor mye for høyt kostnadsgrunnlaget og dermed tariffnivået har vært. 

Under har NVE satt opp en oversikt over utvalgte regnskapstall fra OEV i en tabell. OEV 
har i den aktuelle perioden endret regnskapsmodell, noe som gjør det komplisert å 
sammenligne. Vi finner likevel at tallene gir et tilstrekkelig grunnlag for en sammen
ligning av utvikling av kostnader og inntekter over tid. Tallene er ekslusive fjernvarme
virksomheten: 

Oms. Overf. Øvrig 
1990 1991 1992 1993 1993 1993 1993 

Kunder pr. 31 .1 2 9.091 9.222 9.245 9.364 

Salg GWh 251 266 266 269 

Energisalg 83.720 89.412 86.377 84.971 

Energikjøp 63.368 71.701 66.289 61.773 

Differanse salg-
kjøp 20.352 17.711 20.088 23.198 

Realisert gj.sn. 
avanse 32,1 % 24,7% 30,3% 37,6% 

Lønn/pers.kost. 10.414 10.252 9.696 9.725 

Sum driftskostn. 88.466 84.084 45.269 36.841 1.973 

Driftsresultat 696 4.541 -3.232 8.463 ' -688 

Avanse kraft+overf. 
- Iønns-/pefs.kostn. 9.938 7.459 10.392 13.473 

Tall I 1000kr hVIs Ikke annet er oppgitt 

Ut fra regnskapene synes OEV har stått over for relativt stabile driftsforhold og en 
moderat vekst. I 1993 oppnådde energiverket et godt driftsresultat. Realisert gjennom
snittsavanse på kraftsalg inkl. overføring er på over 37%, klart høyere enn både 1990, 
1991 og 1992. Driftsresultatet (eksl. fjernvarme) for 1993 er mye bedre enn for 1992. 
Til tross for dette er omsetningsvirksomheten i 1993 oppført med et betydelig negativt 
resultat. Overføringen har gått med et stort overskudd, og har gitt en meravkastning i 
forhold til budsjettert resultat. 

I retningslinjene for beregning av overføringstariffer av mars 1992 ble det krevet at nye 
kalkyleprinsipper ikke skal føre til økning i prisene. Det virker etter NVEs oppfatning ikke 
rimelig at kraftsalget i tidligere år skulle ha gitt et betydelig tap for OEV, mens over
føring av kraften skulle ha gitt et stort overskudd. Utgangspunktet må være at salg av 
kraft og overføring av kraft har ~jitt tilnærmet samme kapitalavkastning. Gitt dette 
utgangspunkt synes det som om avkastningen og prisen på overføring har gått klart 
opp i 1993 sammenlignet med tidligere år. Samtidig er kraftprisen satt lavt og 
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kraftomsetningen har gitt et regnskapsmessig underskudd. Prispolitikken synes å 
innebære en kryssubsidiering som har bidratt til å stenge konkurrenter ute. Vår påstand 
er at tariffene har vært for høye, og at kostnadsgrunnlaget for overføring av kraft skulle 
vært satt ned minst tilsvarende størrelsen på underskuddet på kraftvirksomheten. Dette 
underskuddet er på rundt regnet 3,2 mill. kre 

NVE har sendt rundskriv til landets omsetningskonsesjonærer av 13. juli 1994 angående 
behandling av meravkastning for 1993. Av rundskrivet framgår at minst 1/3 av opp
nådd meravkastning i 1993 skal tilbakeføres i 1995 ved at dette inngår som en ekstra 
inntektspost i kalkylegrunnlaget for overføringstariffer. Som hovedregel skal mer
avkastningen beregnes med utgangspunkt i den avkastning netteier la til grunn ved 
oppstilling av beregningsgrunnlaget for overføringstariffene for 1993, altså budsjettert 
resultat. 

OEV budsjetterte i overføringstariffene for 1993 med en avkastningssats på 6,1%. 
Avkastningsgrunnlaget er gjennomsnittlig realisert driftskapital med tillegg av lager og 
ikke-rentebærende fordringer minus ikke-rentebærende kortsiktig gjeld. Eventuelt kan 
1/12 av årets nettinntekter brukes istedenfor ikke rentebærende fordringer.' Mer
avkastningen i forhold til budsjettert resultat er på (8,463 -4,533) mill. kr. = 3,93 mill. 
kr. for 1993. Ut fra en helhetsvurdering vil NVE ikke kreve at det beregnes nye tariffer 
for 1993, men vil kreve at beløpet på 3,93 mill. kr føres som meravkastning. 

Klagen gjelder også kostnadsgrunnlaget for 1994. Det er ikke mulig å vurdere 
virksomhetens resultat for 1994 på samme måte som for 1993 da regnskapet for 1994 
ikke foreligger. Kostnadsgrunnlaget i overføringstariffen er imidlertid satt noe ned i 
forhold til 1993. Omsetningen av kraft er budsjettert i null, mens for distribusjon er det 
budsjettert med en kapitalavkastning på 7%, tilsvarende den maksimale sats som NVE 
tillater for effektivt drevne verk. 

Vedtak: 
Kostnadsgrunnlaget for overføringstariffer er satt for høyt. Dette har gitt en mer
avkastning på overføring på 3,93 mill. kr. for 1993 basert på den budsjetterte 
avkastningssatsen på 6,1 %. Beløpet føres som meravkastning for 1993. 1/3 av dette 
tilbakeføres til kundene ved at det føres som en ekstra inntekt i kostnadsgrunnlaget for 
overføringstariffene for 1995. 

Under noe tvil pålegges ikke OEV å foreta endringer i tariffen for 1994. NVE forbeho.lder 
seg imidlertid retten til å komme tilbake til dette hvis tilsvarende skjevheter som i 1993 
skulle vise seg i regnskapet for 1994 eller andre forhold skulle tilsi en endret vurdering. 

NVE pålegger samtidig OEV å kontrollere de regnskapstall som er innrapportert til NVE 
med tanke på mulige feil. Indikasjoner på mulige feil er tatt opp med OEV over telefon. 
Hvis en oppretting av feil skulle føre til at meravkastningen blir mindre enn her 
beregnet, skal NVE ha skriftlig melding om dette. 

1 Ikke rentebærende fordringer er i OEVs regnskapsrapport til NVE ikke fordelt på virksomhetsområder. En fordeling i 

forhold til virksomhetsområdenes omsetning gir for nettvirksomheten ikke rentebærende fordringer i 1000kr: 

(10.697 + 7.217)/2 • (45.304/92.160) C~ 4.403. Årets nettinntekter delt på 12 blir: 45.304/12, 3775. Samlet 

i'lvkastningsgrunnlag bl" etter NVEs beregning: Driftsmidler: (84.036 + 72.431 )/2 = 78.234 

+ ikkc·rentcb. fordr. 

+ lager (1.505 + 1.326)/2 

. ikke renteb. gjeld nettv. (9463 t 10022)/2 

Totalt avkastningsgrunnlau (I 1000kr) 

6,1% avkastning tilsvarer (I 1000kr) 74.310' 0,061 = 4.533 

4.403 

1.416 
9.743 

74.310 
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2. Åpningsbalanse 
Etableringen av OEVs åpningsbalanse blir redegjort for i brev fra AEV. avd. Oppegård av 
9. august 1994. OEV har etablert sin åpningsbalanse med utgangspunkt i årlige 
investeringstall fra og med 1970. Verdien av de samlede investeringer før 1970 er 
anslått ut fra tilgjengelig kildemateriale. Avskrivninger og anleggsbidrag er siden trukket 
ut fra investeringene. Avskrivningstiden for fordelingsanlegg er satt til 30 år med 
lineære avskrivninger. Dette er godt i samsvar med anbefalingene det er henvist til i 
retningslinjene for beregning av overføringstariffer 2 • Ut fra en vurdering av de 
prinsippene som er brukt og kontrollberegninger er NVEs konklusjon at åpningsbalansen 
synes å være etablert på en tilfredsstillende måte. Etablering av åpningsbalanse med 
utgangspunkt i det offisielle regnskapets balanse uten korreksjoner ville gitt for høy 
åpningsbalanse. NVE ønsker likevel å kontrollere åpningsbalansen ut fra et oversikts
skjema over ledningsnettet, jf. telefonsamtaler om dette. Skjema er vedlagt. 

Vedtak: 
NVE finner ikke grunnlag for å kreve OEVs åpningsbalanse for overføringstariffer endret. 

OEV har imidlertid ikke klart å framskaffe en tilfredsstillende oversikt over fysiske 
nettanlegg som kan brukes til en kontroll av nettverdien i åpningsbalansen. NVE ber om 
en slik oversikt ført etter tilsendte oversiktsskjema for dette innen 1. februar 1995. Gir 
dette store verdiavvik i forhold til åpningsbalansen slik den nå er godkjent, kan NVE 
kreve at denne endres. 

3. Prisdiskriminering mellom kundegrupper 
Overføringstariffene skal bestå av forbruksavhengige og forbruksuavhengige ledd. De 
forbruksavhengige ledd skal dekke de marginale kos+nader ved overføring (marginale 
tap). Forbruksavhengige og forbruksuavhengige ledd skal samlet skal gi kostnads
dekning. Tariffene skal være ikke-diskriminerende. Hverken forskriften eller retnings
linjene gir detaljerte anvisninger for hvordan prinsippet om ikke-diskriminering skal 
tolkes. Når det gjelder forbruksuavhengige ledd anbefales det i retningslinjene av 
desember 1993 å bruke et effektledd som er relatert til kundens ansvar for nettets 
effektkapasitet. For kunder som ikke har effektmåling skal det brukes et fastledd som 
minimum dekker kundespesifikke kostnader. Det er NVEs oppfatning at det eksempelvis 
vil være diskriminerende hvis ulike kunder med tilnærmet like installasjoner og forbruk 
tilbys vidt forskjellige tariffer, eller tariffene utformes på en måte som åpenbart står! 
strid med at kundene belastes etter hva som bidrar til å påføre nettet kostnader på 
kortere eller lengre sikt. 

OEV har brukt et dataprogram ved beregning av overføringstariffene. Vi har sett på 
prinsippene som er brukt ved beregningen av 1993-tariffene. Disse gjengis her: 

Tap i distribusjonsnett er fordelt på hver kunde etter energiforbruk på det enkelte 
nettnivå. 
Kundeservice er fordelt på hver kundegruppe ut fra hvor mye en gjennomsnitts
kunde i gruppen koster energiverket. 
Energileddet (tapsleddet) i overliggende nett er fordelt på kundegrupper etter 
energiuttak i overliggende nett, altså etter energiforbruk justert for tap i 
distri busjonsnett. 
Effektleddet i overliggende nett er fordelt på hver kunde etter energiforbruk. 

2 Retningslinjene påbyr bruk av avskrivninger i henhold til Norges Energiverkforbunds publikasjon nr. 355-1989. 
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Felleskostnader (som administrasjon) og spesifikke kostnader knyttet til hvert 
nettnivå er fordelt på de ulike nettnivå. Kostnadene for hvert enkelt nettnivå er 
deretter fordelt på hver kundegruppe etter energiforbruk inkl. tap på nettnivået. 
De ulike kostnadsartene summeres for hver kundegruppe til en totalkostnad, dette 
gir grunnlag for en totaltariff pr. kundegruppe. 
Det foretas justering for utkoblingskraft. 

De residuale kostnadene etter inndekning av tap og kundeservice fordeles lineært etter 
kundenes energiforbruk. Dette betyr at forhold som brukstid og sammenlagring ikke får 
betydning for fordelingen av de residuale kostnadene på kundegrupper. Relativt lavere 
effektforbruk, større sammenlagring eller gunstigere topplasttidspunkt for enkelte 
kundegrupper enn andre gir altså ikke utslag i tariffene. I utgangspunktet synes 
effektforbruk å være en bedre egnet indikator for ansvar for nettkostnad (etter tap og 
kundeservicekostnader) enn engergiforbruk. NVE har så langt likevel ikke funnet 
grunnlag for generelt å pålegge en kostnadsfordeling utfra effektforbruk. Ulike effekt
definisjoner , sammenlagring , varierende topplastidspunkt, spesielle kostnadsforhold og 
skjevheter som kan oppstå ved inndeling i kundegrupper er blant årsakene til dette. 

For 1994 har OEV i hovedsak fulgt de samme beregningsprinsipper som i 1993, men 
inndelingen i kundegrupper er noe endret. Det er også foretatt justeringer i fordelingen 
av nettkostnadene i forhold til en fordeling etter energiansvarlighet, noe som gjør at 
næringslivskundene kommer relativt bedre ut, spesielt de største næringslivskundene. 

I sitt brev av 14. april 1994 viser Borregaard Energi en tariffsammenligning der nærings
virksomhet kommer vesentlig dårligere ut enn husholdninger. l sammenligningen er 
fastleddet på kr 900,- for husholdninger holdt utenfor og kr 900,- er tilsvarende trukket 
ut for næringslivskunder. Hvis alle øvrige kostnader regnes om til energiledd, blir dette 
energileddet langt høyere for næringslivskunder enn for husholdningskunder. 

NVE har under foretatt en sammenligning av tariffene for husholdninger, effektmålte 
næringslivslivskunder på nettnivå 5 og store næringslivskunder på nettnivå 4. 
Gjenomsnittlige forbrukstall (avrundet), brukstid, tapsprosent og tapsledd for 
overliggende nett er hentet ut fra OEVs beregningsgrunnlag for overføringstariffer for 
1993. I beregningene er tapskostnader og kundeservicekostnader trukket ut fra 
totalkostnaden pr kunde. Fordelingen av residualkostnader på de ulike kunder er så 
sammenlignet: 

Tellende 
Kundegruppe Forbruk Brukstid effekt Årskostnad 
/nettnivå MWh timer kW Tariff kr 

Husholdning 5 19 2.900 6,55 900kr + 12,9 ø/kWh 3.351 

Næringsvirk. 
effektmålt 5 180 3.500 51,43 10, 7ø/kWh + 250kr/kW 32.118 

70.000kr + 4,5ø/kWh + 
Stor næring 4 3.000 4.300 697,67 250 kr/kW 379.420 
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Pris Marg. Tapsledd Kunde-
Gj.sn. Marg. tap tapskost. OVN3 just. Taps- service 

Kundegruppe! taps- taps- kr pr OEVs nett, for tap. kostnad kostn. 
nettnivå pros. pros. kWh kr pr kWh kr kr kr. 

Husholdning 5 7,4 14,8 0,13 0,0192 0,0279 895 179 

Næringsvirk. 
effektmålt 5 7,4 14,8 0,13 0,0192 0,0279 8.478 2.144 

Stor næring 4 2,0 4,0 0,13 0,0052 0,0265 95.100 5.360 

Årskostnad 
m. fradr. for Residual- Residual-

Kundegruppe! marg. tap og kostnad kostnad 
nettnivå kundeservice kr pr kW kr pr kWh 

Husholdning 5 2.277 348 0,12 

Næringsvirk. 
effektmålt 5 21.496 418 0,12 

Stor næring 4 278.960 400 0,09 

Det tas forbehold om avrundingsfeil. 

Beregningene viser at næringskundene får en høyere residualkostnad målt i kr/kW enn 
husholdningskundene. Spørsmålet er om dette kan oppfattes som en diskriminering av 
brukere i nettet etter energilovforskriftens § 4-4 b. 

Til og med 1994 har høye transaksjonskostnader vært et reelt hinder for hus
holdningskundenes mulighet til å delta i markedet. NVE har derfor vært særlig 
oppmerksom mot diskriminering i form av tendenser til at energiverkene opererer med 
relativt lave overføringstariffer for husholdningskunder sammenlignet med mer 
konkurranseutsatte næringskunder, På den annen side har NVE akseptert at energi
verkene tar hensyn til sammenlagringsfaktoren ved fordeling av kostnader mellom 
kundegrupper. Husholdninger bidrar til nettets maksimale effektbelastning med en 
lavere sammenlagringsfaktor enn nærings kunder, OEVs fordeling av kostnader synes å 
falle innenfor rammer som må kunne aksepteres etter gjeldende retningslinjer. 

Ut fra en helhetsvurdering finner NVE ikke at OEVs tariffer er å anse som 
diskriminerende etter energiloven. 

Vedtak: 
NVE finner ikke at OEVs overføringstariffer har medført prisdiskriminering mellom 
kundegrupper. Dette gjelder både 1993-tariffene og 1994-tariffene, 

4. Tariffen for uprioritert kraft er for høy 
Borregaard viser i sitt brev til et prinsipp om at overføringstariffene for uprioritert kraft 
kun skal dekke tap og en mindre del av driftskostnadene. I retningslinjene av mars 1992 
heter det at uprioritert overføring skal ha redusert avgift når forbruket ikke har vært 
dimensjonerende for nettet. Etter retningslinjene av desember 1993 kan prisen for 
utkoblbar overføring i utgangspunktet settes lik ordinære overføringstariffer, men 

3 OVN =overliggende nett. Tapsleddet (energileddetl som OEV må betale tiloverliggende nett er 2,6 øre/kWh. 
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fratrukket kapitalrelaterte kostnader. I tilegg bør det tas hensyn til sannsynlighet for 
utkobling, varslingstid og kundens utkoblingspris. 

Retningslinjene gir grunnlag for et betydelig skjønn når det gjelder fastsettelse av prisen 
for utkoblbar overføring, og etter NVEs syn er det ikke grunnlag for å kreve at uprioritert 
kraft bare skal dekke tap og en mindre del av driftskostnadene. Det gis også en 
plausibel begrunnelse for valg av tariffnivå for uprioritert overføring i OEVs brev av 10. 
mai 1994. 

Vedtak: 
NVE finner ikke å ville pålegge OEV å revidere sin tariff for uprioritert kraft. Dette 
gjelder både 1993 og 1994. 

OPPSUMMERING AV VEDTAK 

Vedtak klagepunkt 1, kostnadsøkning: 
Kostnadsgrunnlaget for overføringstariffer er satt for høyt. Dette har gitt en mer
avkastning på overføring på 3,93 mill. kr. for 1993 basert på den budsjetterte 
avkastningssatsen på 6,1 %. Beløpet føres som meravkastning for 1993. 1/3 av dette 
tilbakeføres til kundene ved at det føres som en ekstra inntekt i kostnadsgrunnlaget for 
overføringstariffene for 1995. 

Under noe tvil pålegges ikke OEV å foreta endringer i tariffen for 1994. NVE forbeholder 
seg imidlertid retten til å komme tilbake til dette hvis tilsvarende skjevheter som i 1993 
skulle vise seg i regnskapet for 1994 eller andre forhold skulle tilsi en endret vurdering. 

NVE pålegger samtidig OEV å kontrollere de regnskapstall som er innrapportert til NVE 
med tanke på mulige feil. Indikasjoner på mulige feil er tatt opp med OEV over telefon. 
Hvis en oppretting av feil skulle føre til at meravkastningen blir mindre enn her 
beregnet, skal NVE ha skriftlig melding om dette. 

Vedtak klagepunkt 2, åpningsbalanse: 
NVE finner ikke grunnlag for å kreve OEVs åpningsbalanse for nettvirksomheten ved. 
beregning av overføringstariffer endret. 

OEV har imidlertid ikke klart å framskaffe en tilfredsstillende oversikt over fysiske 
nettanlegg som kan brukes til en kontroll av nettverdien i åpningsbalansen. NVE ber om 
en slik oversikt ført etter tilsendte oversiktsskjema for dette innen 1. februar 1995. Gir 
dette store verdiavvik i forhold til åpningsbalansen slik den nå er godkjent, kan NVE 
kreve at denne endres. 

Vedtak klagepunkt 3, prisdiskriminering mellom kundegrupper: 
NVE finner ikke at OEVs overføringstariffer har medført prisdiskriminering mellom 
kundegrupper. Dette gjelder både 1993-tariffene og 1994-tariffene. 
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Vedtak klagepunkt 4. tariffen for uprioritert kraft: 
NVE finner ikke å ville pålegge OEV å revidere sin tariff for uprioritert kraft. Dette 
gjelder både 1993 og 1994. 

Med hilsen 
Enøk- og Markedsavdelingen 

~\~\~ 
Jan Moen 
avdelingsdirektør 

Knut Dyrstad 
førstekonsulent 

Vedlegg: Oversiktsskjema over ledningsnettet til å fylle ut 

Kopi: Borregaard Energi 

Sætre AS 
Nærings- og energidepartementet, Energi- og vassdragsavdelingen 

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt 
underretning er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage skal begrunnes 
skriftlig, stiles til Nærings- og Energidepartementet og sendes gjennom NVE. 



SAK NR.24 



RØD 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Gjøvik Energi 
Postboks 93 
2834 Hunndalen 

KLAGE pA TRANSAKSJONSGEBYR 

Vår ref. 
NVE 94/3542 
MØrT JO/655.8 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Torfinn Jonassen 
Tlf. 22 95 91 03 

Vår dato 

o 5 DES 1994 
Deres dato 
26 .07.94 

Gjøvik Energi as har i brev av 26.07.94 til NVE innbrakt en tvistesak mellom Gjøvik Energi 
og Bergen Lysverker. I brev av 01 .08.94 ber NVE kommentere saken. Bergen Lysverker gir 
sine kommentarer til saken i brev av 05 .0994. 

Sakens innhold 

Gjøvik Energi selger kraft til 56 kunder i Bergen Lysverkers konsesjonsområde. Fra 
01 .04.94 har Bergen Lysverker beregnet seg kr 2 .800,- pr. målepunkt i transaksjonsgebyr 
for håndtering av måling og avregning. Dette aksepterer ikke Gjøvik Energi i følge 
telefonsamtale 02.12.94 med Øivind Hagen, som ønsker kun å betale ett transaksjonsgebyr 
for alle deres kunder i Bergen Lysverkers konsesjonsområde . 

I Energilovens forskrift § 4-4 b) heter det: 

"Konsesjonæren plikter å stille ledig overføringskapasitet i nettsystemet til disposisjon for 
andre som forestår elektisitetsforsyning og for produsentet og brukere av elektisk energi . 
Denne forpliktelsen gjelder også når brukere av elektrisk energi kjøper kraft på 
kraftmarkeder eller fra andre leverandører." 

Denne bestemmelsen gjør at det kan være mer enn en leverandør av kraft i en netteiers 
kraftnett . For å få til korrekt avregning mot overliggende nett og mot Statnett Marked, skaper 
dette et behov for å fremskaffe timesvise uttaksdata for hver enkelt sluttbruker. Forhold 
omkring dette er i NVEs retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning av 5. 
oktober 1994 forsøkt avklart . 

Det har i elforsyningen vært den praksis at det lokale energiverket har tatt utgangspunkt i 
innmatingen i eget nett ved avregning mot Statnett Marked , for så å fratrekke timesverdier 
fra andre leverandører. Dette har vært en metode for å kunne foreta en korrekt avregning 
mot overliggende nett, uten å forta ekstra målinger av alle kundene til det lokale 
energiverket. 

\ 

Kontoradresse : M/ddelthunsgate 29 
Postadresse: Posiboks 509t , Maj 

030t Oslo 

Telefon : 22 95 95 95 
Telefax: 22 95 90 00 Postgiro ' 0803 5052055 
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Metoden har vært akseptert av NVE, og det lokale everket har kunnet ta gebyr for å 
fremskaffe målerdata fra de andre leverandørene, jfr. NVEs retningslinjer for beregning av 
overføringstariffer fra mars 1992 og desember 1993. I 1993 var det maksimale gebyret satt 
til kr 5.000,- og i 1994 er det maksimale gebyret satt til kr 4.000,-. Gebyret gjelder pr. 
målepunkt hvis ikke flere målepunkt kan måles ved hjelp av det samme målerutstyret. 
Grunnen til at gebyret gjelder pr målepunkt er at kostnadene for netteier er proposjonale 
med antall målepunkt. 

Konklusjon 

Den ovenfor nevnte metode for håndtering av tredjepartsadgang i kraftnett har sine klart 
svake sider, og dette har NVE tatt konsekvensen av ved utarbeidelse av retningslinjene for 
måling og avregning som gjelder fra 01.01.1995. Før disse retningslinjene trer i kraft må 
leverandørene innrette seg etter retningslinjer for beregning av overføringstariffer av 
desember 1993 

Gjøvik Energi får derfor ikke medhold sitt krav om å kun betale ett transaksjonsbebyr for alle 
sine kunder i Bergen Lysverkers konsesjonsområde 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

\~~'" 
Jan Moen 
avdelingsdirektør 

Likelydende brev 

Bergen Lysverker, Postboks 565, 5002 Bergen 

~7it~~./;·~_·// ---~ 
,vL{ I.· }JJ 
Pål Meland 
seksjonssjef 

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartement1et innen 3 uker fra det 
tidspunktet underetning er kommet fram til partene, jf.forvaltningslovens kapitel VI. Eventuell klage 
skal begrunnes skriftlig, stiles til Nærings- og energidepartementet og sendes gjennom NVE. 



DET KONGELIGE NÆRINGS- OG ENERGIDEPARTEMENT 
KONTOR: PL0ENS GT. 8 - TLF. 22 34 9090 - TELEFAX 22 34 95 25/65 

POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., 0033 OSLO - TELEKS 21486 OEDEP N 

Gjøvik Energi AS 
Stampevegen 5 
Boks 93 
2834 Gjøvik 

Deres ref V~r ref. (bes oppgitt ved svar) 

NOE 9511297 EV TOG 

KLAGE PÅ NVEs AVGJØRELSE I TVISTE SAK MELLOM BERGEN 
LYSVERKER OG GJØVIK ENERGI 

Saken gjelder klage fra Gjøvik Energi (GE) datert 13.12.94 over Norges vass
drags- og energiverks (NVE) vedtak av 05.12.94 vedrørende tvist mellom GE og 
Bergen Lysverker (BL). Tvistesakene har sitt utspring i betaling av transaksjons
gebyr. 

NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrifter om produksjon, omforming, over
føring, omsetning og fordeling av energi m.m, fastsatt ved Kronprinsregentens re
solusjon 7.12.90 med endringer 10.12.93 med hjemmel i lov 29.6.90 nr 50 om 
produksjon, omforming overføring, omsetning og fordeling av energi 
m.m (Energiloven). Etter forskriftenes § 4-4 b, siste ledd er NVE gitt myndighet 
til å treffe avgjørelser ved uenighet om vilkår eller ved tvist om forståelsen av be
regningsmåten for overføringstariffer og kapasitet. 

NVEs vedtak ble fattet på grunnlag av henvendelse fra GE i brev av 26.07.94. BL 
har redegjort for sitt syn i brev av 05.09.94 og 12.01.95 

Departementet fikk oversendt klagesaken fra NVE i brev av 06.02.95 med NVEs 
bemerkninger. 

Sakens bahn-unn - partenes merknader 

GE har totalt 56 kllnder i BL sitt konsesjonsområde, hvorav 36 omfatter forskjelli
ge dagligvareforretninger i Kjedesamarbeidet Region Vest (KR V). Fra 01.0494 
innførte BL transaksjonsgebyr i nettleiesatsene Fra denne dato belaster de kunder 
med ekstern leverandør med et transaksjonsgebyr på kr 2.800 per år. 

(KLAGEGJ0.SAM) 
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GE krever at de av kundene deres som inngår i KR V kun skal belastes med ett 
transaksjonsgebyr i BLs konsesjonsområde. I begrunnelsen vises det til de davæ
rende retningslinjer for overføringstariffer av desember 1993, der det blant annet 
heter 

l. "Netteier plikter å tilrettelegge rutiner for markedshåndtering slik at kostnade
ne begrenses. Det er kun kostnader relatert til markedshåndtering som skal 
legges til grunn for transaksjonsgebyret." 

2. "Når flere uttakspunkt måles samlet, og abonnentene har organisert seg for feI
les avregning i markedet, kan det bare belastes ett transaksjonsgebyr". 

3. "Når en leverandør eller gruppe av abonnenter med flere separate uttak og 
med separat måling, og disse selv avleser, sammenstiller og tilrettelegger data 
for markedshåndtering skal transaksjonsgebyret per uttak reduseres tilsvaren
de". 

BL har i brev til NVE av 1201.95 følgende kommentar til punktene: 

Så lenge sakshåndteringen av leverandørskifte er "nonprofitt" geskjeft for net
teier gir det klare insentiv for nett eieren å etterstrebe effektiv markedshåndte
ring slik at kostnadene blir så lave som mulig. 

KR V er spredt over et vidt geografisk område. Det er derfor uaktuelt, for ikke 
å si umulig, med fellesmåling av disse kundene. 

Verken GE eller kundene i KR V utfører oppgaver i forbindelse med markeds
håndteringen som skulle kvalifisere til reduksjon i transaksjonsgebyr Kundene 
til GE blir behandlet som andre kunder som handler eksternt i BLs område 

NVEs vedtak 

NVE viser til at retningslinjene av desember 1993 må legges til grunn for å be
handle denne tvisten. De av GEs kunder som inngår i KR V er spredt geografisk 
og målt med separate målere, og kommer ikke inn under punkt 2 og 3 overfor 

Departementets vurdering 

Departementet viser til at transaksjonsgebyret for 1994 kunne tas per målepunkt. 
Departementet kan ikke se at vilkårene for at unntakene nevnt ovenfor i punktene 
:2 og 3 er opptylt. Departementet kan heller ikke se at BLs praksis har vært i strid 
med gjeldende retningslinjer 

Konklusjon 

Departementet har kommet til at NVE sitt vedtak i brev av 05.12.94 skal stadfes-
res 
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Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke er 
gjenstand for klage, jf forvaltningslovens § 28, første ledd, annet punktum. 

Kopi: NVE 

Ei' fullmakt . 

Ifl( !(I~ / I ri~ 
Per ia~køls~ 

Bergen Lysverker 
Gjøvik Energi AS 

l/IJ 
. Grotmol 
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RØD KOPI 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Hedemark Energi as 

Postboks 1098 
2301 Hamar 

Vår ref 
NVE 94/3919 
MØrT J0/655.8 

Deres ref 
94/008383 

Saksbehandler: 
Torfinn Jonassen 
Tlf. 22 95 91 03 

TVISTESAK MELLOM HEDEMARK ENERGI AS OG STATKRAFT SF 

Vår dato 

o 6 DES 1994 
Deres dato 
0109.94 

Hedemark Energi as (heretter HEAS) Innklaget i brev av 01.09.94 Statkraft SF til NVE for 
brudd på energilovens forskrift § 4-4 b siste ledd. Saken ble 17.10.94 sendt til Statkraft for 
kommentarer. Statkraft har i brev av 10 11.94 kommentert saken ovenfor NVE. 

Sakens innhold 

Statkraft har vært kraftleverandør til Televerket i HEASs kraftnett i 1993 og 1994. Denne 
leveransen gjelder 25 målepunkt 

HEAS hevder at Statkraft skal betale ett transaksjonsgebyr pr. målepunkt jfr. NVEs 
Retningslinjer for beregning av overføringstariffen av mars 1992 og desember 1993. 
Statkraft hevder at de kun skal betale ett transaksjonsgebyr med bl.a. den begrunnelse av at 
det ikke skal være forskjellsbehandling mellom leverandører i et konsesjonsområde 

I Energilovens forskrift § 4-4 b) heter det: 

"Konsesjonæren plikter å stille ledig overføringskapasitet i nettsystemet til disposisjon for 
andre som forestår elektisitetsforsyning og for produsentet og brukere av elektisk energi 
Denne forpliktelsen gjelder også når brukere av elektrisk energi kjøper kraft på 
kraftmarkeder eller fra andre leverandører" 

Denne bestemmelsen gjør at det kan være mer enn en leverandør av kraft i en netteiers 
kraftnett. For å få til korrekt avregning mot overliggende nett og mot Statnett Marked, skaper 
dette et behov for å fremskaffe times vise uttaksdata for hver enkelt sluttbruker. Forhold 
omkring dette er i NVEs retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning av 5. 
oktober 1994 forsøkt avklart. 

Det har i elforsyningen vært den praksis at det lokale energiverket har tatt utgangspunkt i 
innmatingen i eget nett ved avregning mot Statnett Marked, for så å fratrekke timesverdier 
fra andre leverandører Dette har vært en metode for å kunne foreta en korrekt avregning 
mot overliggende nett, uten å forta ekstra målinger av alle kundene til det lokale 
energiverket. 

Kontoradresse. Middelthunsgate 29 
Postadresse.· Postboks 5091. Ma} 

0301 Oslo 

Telelon. 22959595 
Telelax. 22959000 Postrl/fo 0803 5052055 
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Metoden har vært akseptert av NVE, og det lokale everket har kunnet ta gebyr for å 
fremskaffe målerdata fra de andre leverandørene, jfr. NVEs retningslinjer for beregning av 
overføringstariffer fra mars 1992 og desember 1993. I 1993 var det maksimale gebyret satt 
til kr 5.000,- og i 1994 er det maksimale gebyret satt til kr 4.000,-. Gebyret gjelder pr. 
målepunkt hvis ikke flere målepunkt kan måles ved hjelp av det samme målerutstyret 
Grunnet til at gebyret gjelder pr. målepunkt er at kostnadene for netteier er proposjonale 
med antall målepunkt. 

Konklusjon 

Den ovenfor nevnte metode for håndtering av tredjepartsadgang i kraftnett har sine klart 
svake sider, og dette har NVE tatt konsekvensen av ved utarbeidelse av retningslinjene for 
måling og avregning som gjelder fra 01.01.1995. Før disse retningslinjene trer i kraft må 
leverandørene innrette seg etter retningslinjer for beregning av overføringstariffer av 
desember 1993. 

HEAS får derfor medhold i å kunne kreve transaksjonsgebyr pr. målepunkt av Statkraft for 
1993 og 1994 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

avdelingsdirektør 

Likelydende brev: 

Statkraft SF, Postboks 4·91, 1322 Høvik 

9 n ! I -;--- -- -" -----~ 
Jav;fIffi-) 
Pål Meland 
seksjonssjef 

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementtet innen 3 uker fra det 
tidspunktet underetning er kommet fram til partene, jf.forvaltningslovens kapitel VI. Eventuell klage 
skal begrunnes skriftlig, stiles til Nærings- og energidepartementet og sendes gjennom NVE 



SAK NR.26 



RØD KoPt 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Advokatfirmaet Vislie. Ødegaard & Kolrud ANS 
Boks 1244 Vika 
0110 Oslo 

Vår ref. 
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KLAGE PÅ SØR-TRØNDELAG KRAFTSELSKAPS OVERFØRINGSKOSTNADER 

Innledning 

På vegne av kommunene Rissa, Meldal, Hemne, Orkdal, Af jord, Midtre Gauldal og Melhus 
innklager advokatfirmaet Vislie, Ødegaard & Kolrud, i brev av 02.09.93, Sør-Trøndelag 
Kraftselskaps overføringstariff for 1992. Disse kommunene har konsesjonskraftavtaler med 
Sør-Trøndelag Kraftselskap og er tariffert på nettnivå 2. 

NVE avgjør tvistesaken i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring og 
fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7. desember 1990 med 
hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50. 

Partenes synspunkter 

Da Sør-Trøndelag presenterte sine overføringstariffer for 1992, viste det seg at prisen økte 
med 43% for konsesjonskraftkommunene i forhold til 1991. Klagerene finner ikke, på 
grunnlag av foreliggende dokumentasjon, at det finnes noen holdbar begrunnelse for 
denne prisøkningen. Tariffene for perioden 1991 ~1994 (omregnet til øre/kWh) opplyses å 
være: 

1991 
1992 
1993 
1994 

4,50 øre/kWh 
6,45 øre/kWh 
6,70 øre/kWh 
4,90 øre/kWh 

Antatt brukstid = 5000 timer 

I sitt svar påpeker Sør-Trøndelag at overføringstariffen før 1992 var basert på en 
"hjemmesnekret" beregningsmetode basert på historiske tall for nedlagt kapital i nettet, og 
daværende satser for kapital- og driftsutgifter i sentralnettet. For 1992 ble det ifølge 
innklagede beregnet punkttariffer etter NVEs regelverk hvor også kostnader for 
overliggende nett (sentralnett) var med. Videre ble faktiske kostnader til drift og 
vedlikehold, samt avkastning på anleggskapitalen i nettet også innkalkulert i 

Kontoradresse. Middelthunsgate 29 
Postadresse. Postboks 5091, Maj 

0301 Oslo 

Telefon. 22 95 95 95 
Telefax. 22959000 Postgiro' 0803 5052055 



kostnadsgrunnlaget for punkttariffen. Sentralnettskostnadene (inkludert bryterfeltleie og 
transformeringsleie) utgjorde ca. 24% av totalomsetning i regionalnettet. 

NVEs vurdering 

Før energiloven trådte i kraft opererte Sør-Trøndelag med en engrospris for kraft i sitt 
regionalnett. og man skilte normalt ikke mellom kraft og overføring. Overiøringskostnaden 
for konsesjonskraften har historisk derfor blitt håndtert via egne avtaler i Sør-Trøndelag 
Kraftselskaps regionalnett. Tariffen for 1991 ble fastlagt med utgangspunkt i historiske tall 
for nedlagt kapital i nettet, og daværende satser for kapital- og driftskostnader i 
sentralnettet. Denne overføringskostnaden var således i liten grad knyttet til de faktiske 
kostnadene i regionalnettet til Sør-Trøndelag Kraftselskap. 

Ved overgang til punkttariffsystemet ble de faktiske kostnadene i nettet lagt til grunn for 
tariffberegningene. Bl.a. inngikk faktiske drifts- og vedlikeholdskostnader, avkastning på 
anleggskapitalen og kostnader mot overliggende nett eksplisitt i kostnadsgrunnlaget. Det 
er derfor flere forhold som peker i retning av at overføringsprisen som 
konsesjonskraftkundene avregnes etter, endres, og en sammenligning mellom 1991 og 
1992 vil derior ikke være relevant. 

Det neste spørsmålet en må stille er om prisøkningen er urimelig stor; dvs. om nivået på 
den generelle overføringsprisen er for høyt I denne sammenhengen er det også naturlig å 
vurdere utviklingen i tariffen etter 1992. Ved en gjennomgang av kostnadsgrunnlaget for 
1992-tariffen for nettnivå 2 finner NVE at inntekts- og formuesskatter er tatt med i 
grunnlaget. I NVEs retningslinjer for beregning av overiøringstariffer av mars 1992, gis det 
en spesifikasjon av hva kostnadsgrunnlaget for punkttariffene kan inneholde. Inntekt- og 
formuesskatter kan ikke medregnes i dette grunnlaget. 

Både produksjon og forbruk skal, ifølge NVEs retningslinjer for beregning av 
overiøringstariffer, bidra til dekning av kostnader i nettet. Effektleddet i innmatingstariffen 
er på 26 kr/kW. Selv om nivået på effektleddet i innmatingstariffen kan synes noe lavt, ga 
retningslinjene for 1992 ingen føringer på hva nivået skulle være. NVE finner derior ikke å 
kunne underkjenne nivået på innmatingstariffen. 

I grunnlaget for tariffberegningene for 1992 har Sør-Trøndelag beregnet effektleddet i 
ut1akstariffen til 288 kr/kW i 1992. Ved å korrigere kostnadsgrunnlaget for skatter som 
feilaktig var tatt med, reduseres uttakstariffen med 24 kr/kW. Under antagelse om en 
brukstid på 5000 timer innebærer dette en reduksjon i uttakstariffen med 0,48 øre/kWh. 
Korrekt tariff skulle derior maksimalt ha vært: 

6,45-0,48 = 5,97 øre/kWh. 

I telefonsamtale med Sør-Trøndelag Kraftselskap opplyses om at opplegget for 1992 ble 
videreført i 1993. Det indikerer at også 1993-tariffen var ca. 0,5 øre/kWh for høy. 

Regnskapsrapporteringen til NVE for 1993 viser at meravkastningen på nett dette året var 
på 19.7 mill. kr hvorav 14,3 mill. kr kunne henføres til regionalnettet. Ca. 5,4 mill. kr av 
meravkastningen på regionalnettet skyldtes formues- og inntektsskatter som feilaktig var 
tatt med i kostnadsgrunnlaget ved tariffberegningene. I beregningsgrunnlaget for 1994-
tariffen opplyser Sør-Trøndelag Kraftselskap at 1/3 av meravkastningen fra 1993 trekkes 
fra kostnadsgrunnlaget for 1994. Det vises forøvrig til at NVE har gitt retningslinjer for 
håndtering av meravkastning i rundskriv av 13.07.94. Nedgangen i tariffen fra 1993 til 
1994 kan derior i hovedsak forklares ut fra tre forhold: 



J .. 

-Formues- og inntektsskatter ikke med i grunnlaget for 1994 
-1/3 av meravkastningen i 1993 reduserer kostnadsgrunnlaget i 1994 
-Maksimal avkastningssats redusert fra 11 % til 7% 

Dersom 1994-tariffen "korrigeres" for disse forhold kommer den på linje med tariffene for 
de to foregående år. 

Vedtak 

NVE er av den oppfatning at overføringstariffen for konsesjonskraft i Sør-Trøndelags nett 
for 1991 og 1992 ikke er sammenlignbare som følge av forskjeller i beregningsgrunnlaget. 
Det skal betales ordinær overføringsavgift for konsesjonskraften. Ved en gjennomgang av 
kostnadsgrunnlaget for tariffberegningene for 1992, finner NVE at effektleddet i 
uttakstariffen for 1992 var 24 kr/kW for høyt som følge av at inntekts- og formuesskatter 
var tatt med ved tariffberegningene. Som følge av at også kostnadsgrunnlaget for 1993 
inneholdt inntekts- og formuesskatter, skal 1993-tariffen reduseres tilsvarende. 
Tariffreduksjonen skal godskrives alle kunder med ordinære uttakstariffer på nettnivå 2. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

I Il., 
\ L\J lL 

Jan Moen \ 
AVdelingsdir~ r 

Likelydende brev: Sør-Trøndelag Kraftselskap 

Kopi: Nærings- og energidepartementet 

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretning er 
kommet fram til partene, jfr. forvaltningslovens § VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Nærings
og energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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TVISTESAK i\IELLOI\I H0YANGER ENERGIVERK OC AlS VADIIEll\l 
ELEKTROCHEMISKE FABRIKER 

Innledning 

I brev av 2S.()7() + kLI~2l'1 ~ldv()bt Anders Folkman, P:l vegnc IlllY;lIl,~cr Encrgiverk. pii 
vedtak fattet av NVE i hrn' ;IV 2h.02.9] i tvistesak I1ll~llom !-Iv1yan!2Cr Fnngiverk og 
Vadheim Eldtrochemi."ke Fabriker. Klagefristen fm vedtak fattet av NVE var OVerskredet, 
og pr. telehm hk lkt hekrc~ftc't at hrc:vet av 2"j.07.04 kunnl~ anSl'l' .. '-: som l~n ny klage. NVE 
bekreftet den n\c kld,C'l:ll overfor partene i hrev av I I.l ().()4. 

Utgangspunktct f(lr kLtgl:1l U at partenc p;'1 grunnlag a\' NVEs forri!2(' vedtak i .saken. ikkc 
greier ;'1 komll1l' til enighet om hvilken tariff Vadheim Elektrochemiske Fahriker sbl 
betale for (lverJllring i Illwanger Energiverks nett. !-Iyjyanger Enu,~ivcrk \'il derfnr at NVE 
kllnkretisern hV;ISlllll a l'll korrl'kt ovcrfvlringstariff for Vadheim l~kktnlchcll1i.skc 

Fahriker. 

NVE avgjpr tvistesakcll i I11l:dllllld av forskrift llIn prmluksj\lIL (lll1turming. ovcrfYlring, 
()msetning (l!:, fllrllLlin!:' a\ energi, fastsatt ved Knll1prinsregentc.n." rl's'llusj'll1 av ()7.12.l)() 

med hjel11 I1W l i l'IWI'!2i!()V\'11 ;tV 29.()().<)() nr. "j(). 

Saksforholdet 

I hrev av n.m t )2 ()pp~ir V;tdhl~il1l Elektrochel1liske at de: har et ilrlig j(lrhruk p;t ca. 42 
(JWh (lg en l1lidkn~ itrsplwlubj(l11 ved egcn kraftsta."jol1 pil ca. "j() (;WI1. Effektuttaket ved 
fahriUen Cl "j i\1W. med tilleg;> av reaktiv effekt til likcrettingcn, men."; IlLtk.simaldfekt 
fra kraftprLlduksj\lncll C.l' pil (1,7 MW. I-h~yan!:,cr Energivc.rk"in 22 kV linjc har en 
kapa.sitl:t p;t -L'i MW inn 'l,<:L'i MW ut. DenIlc vil imidlertid hli utvidet i In!!l:t ;tV I l)l)_') 
slik at Vadlll'illl Lkktr()chl'llli.\kc .sinc eWlltuclk hclwv kall dl:kkes lullt ut. 

I pl~ri\ldL'l Illl'd <~"ldt til\I,~' 11l~t!n V;ldheilll Lkktnlchcl11i.skc inll h;tlt pa 11')\';II1.:'n 

l:nl'r,C'ivnl-- "itt Ih'tt. 11h'11.\ dl' i pni'lckr I11nJ ditrli,: tilsi."' tar I--r;tll lit. 
()vnskuddspllldllK\j\IIll'll \\'I,"l'r V;tdhl:illl Elektr(lch,:mi"kl: ."llill tilkldig kl<ltt til 1)1> 

KO/lrOr(1(}ft](; 

Pcs;{l(irc:;,~-)( , 
0301 nsio 

:'1 ' 

, ),~) (j:") 

),'.-" ,?,11 gr! 



')\tlltlll,C'l'IL .\(lill og.\a er engroskveran<.h,)r i Vadheill1s(lI11r:ldeLUttaket fra nettet er 
!l11 llivert lit ILl l't VlIl\ke om il sikre ,\in egen maga,\inkapasitet. Dette skjer ved at man 
Il'dll\nn krallproduk,\jol1l~11 i perioder med d;lrlig tilsig. og i stedet dekker noe av 
kl;t1th,'!wvl'l Vt~d uttak. l Jttaket fra nettet vil i IHlrmal:ir Ilt'ppc (l\'erstigl' 2 MW. Kratkn 
k !(llW\ l [d I jL Svultingcn. l Jtvekslingl:n l11\)t Il\)van~n l~nl~rgi\'l~rk sitt nl~tt varil~rn 

[[Illdkilld IllW ILi ;ti til ilL I l (j()2 var innm;ltin!-, (lg ultak fra H\~yangn Ener)!iverk\itt 
Ilc'tt 11.11. \. 1).2 (iWh og O,2S (,WIl, men." tilsvarende tor I (Fn var Il A (lWil og ) (IWll. 
I .c'!l'IIIWI11\llitt l(ll [1elimlcn l ()X()-Il)I)3 var illl1lllatinC' (l.C' uttak h.h.\'. Il.) (jvVh O,C' ! ,7 
( i\ \ Il 

:\ \' Es '(I rderi ng 

T,I[llkll[l,C'C'll av Vadheim Ekknlchclllisk,' sbl I ul!-'an!-'.\IWnktct ha"L're,\ pil dl' prill"ippc'l 
1(11 UI!(lllllin,C' av punkttariner som eT gitt a\' NVE. [)v\. at tariffen skal bL Stil av h;'t<.k et 
1(,rhruks;lvhcngig ledd og forbruksuavhengi,~e ledd. Vadheim Elekt['(lchemi"ke har b;ide 

tiltak og inllmating i tilknytningspunktet til nettet. Innmating og uttak skjer pIl lorskjelli,~e 
tilbplInkt. og det er store variasjoner i Vadheim Elektorchemiske sin bruk av nettet fra ;'Ir 
lil al. Energiutvekslingen forbundet med uttaket vil normalt vaTe langt mindre enn 
,'lll'r,C'iutvdslingen i tilknytning til innmatingen pil iir\hasis. 

( iJ'~ Ilk 11lk retn i ng," I i njer lor beregni ng av OVerl\lri n,C',stari trer gir ingcn Jetaljcrte og 
"lltyJigc regler lor hvordan tariffene skal fastsettes i den type lItvekslingspllnkt SOIll det 
her er Lik (lill. NVE har SOIll m,'llsetting :t kunne gi mer presise regler i framtidige 
ICVI.\j(lllt'1 dV letning,\!injenc. Inntil Jisse f()religgl~r Illd V:1re veJtak i denne type saker 

hy,~gl> pa en skj(~nnsmessig :lnvenJelse av de rrinsirper og regler SOIll er nedfelt i 
!'jel<.knde retningslinjer. Siden innmatiilg,·.~1 er dominerende, finner NVE Jet naturlig i"t 

tari/kre Vadheim Elektrochemiskes tilknytningspunkt Slllll et innmatingspunkL NVEs 
retnin,C'\linjer for heregning: av ()velt'(~ling,qariffcr for 19<)4 gir, !11ot\etning til tidligere ;\r, 
kLIrI' lvlrin~~l'r med hensyn til niviiet p?1 innll1;ltingstariffen. 

Innmating "kal helastes en tilknytningsavgift hasert pii tilgjengelig vinteref1ekt: dvs. h.7 

,~1\V. l tillegg skal det heregnes cn efkktav,C'ift hasert P:l faktisk utvekslet effekt korrigl'rt 
hlr kdig vinteretlekr. Efkktgrllnl1laget vil i prabi.\ v;ne domine!1 av innmatingen, llg I ar 
Illl'l,] Illlnnal produksjoll ved fabrikken (S,O 1\<1\\/) vil cJfcktgrlll1nlaget v;ne 1,7 MW. 
Vadheim Ekktnll'hemi"ke vil derved bli tariffen etter er l ,7 MW, .\(lm til.warcr 
krallp](lduk-;jollens innmating i overskudd,\perill<.kr ved normal fahrikkprllduksjon. Satsl:n,: 
S(llll skal benyttes er Sentralnettets satser. 

Uttaket vil llg.-;ii ha nytte av nettet, og NVE finner det detior rimelig at 
!ahrikkpn1duksjonen bela\tes en tilknytningsavgift p:i grunnlag av brutto efkkthellllv. l)ct 
bIl hc~Ilytte.\ ,qlllmc tiJknytning,,,avgift f(lr uttak som for produksjon. [)ette !-,ir f\~lgclllk 
Il(' n' ,C' Il i Ilg,' l' for Il)() 5: 

Ti I kIl vtn i 1lC'\;1 V ,C' i j t: (h.7 MW + ).() MW)! I I krlkW = 12;.)71)1) kr 

I tilki',C'\bl tari1len inll,'/]()lde et cfjcktkdd ;1\'hl~Il,~i.C' ;t\ Ltkti",k utwhlill,C' kmri,~~crt l(lr 
kdi,'-' \ Illtl'll'lkkt. V,'tl Illlrillal jahrikkproc!uhj('11 vil lkttl' illi, 

1.7 j\1\\'! -+2 kr/kW -714()() kr 



Dette gir samlet kostnad fur l l)<)) (tilknyttet de forhruksuavhengige leddene) for Vadheim 
Elektrochemiske til.warende: 

Kostnadl~r tilknyttet de j(lIhruksuavhengigc leddene = 12~7()() kr + 71 "{()(l kr == 2()() I (l() kr 

( tillegg .skal tariffen illlwhullk et ledd basert P;1 marginaltapelw i l1l'tll'l Ikrl'~:nil1genl' 1m 
marginalupskostnadenc Ill;l I h~yanger Energiverk basere pil tapsproscntcT bt'rl~gnd l11ed 
utgangspunkt i (le' faktiske 111r!wld i nettet. Verdsettingen av tapC'tsbl ha.Sl~ll'.S ]l:l j()f"\'l'ntl't 
.spotpris for (lJlJ). B:ldl~ innmating ug uttak skal gOl.lskrives/helastes l(\r up.skll.stnader 

Det skisserte beregning.sprin.sipp for tariffering av Vadheim Elektrochel11iske Fahrikker h(~r 
ugså benyttes fur peri,)(kn 1l)1)2_]1)()4. 

Vedtak 

NVE finner at I-Iviyan,,",,l'r I:nergiverk bn tariffere tilknytningspunktet til Vadheim 
Elektrochemiske til.s\arl~lllk et innmatingspunkt. Det vil si at tariffen skal inneholde en 
tilknytningsavgift og en dfektavgift. Tilknytningsavgiften skal refere.s til hruttoeffckt bak 
punktet. ug b0r belastes h:llk innmating og uttak. mens ctTektledlkt .sLtI h:l.sercs pil faktisk 
maksimalutveksling kllrrignt fur ledig vintereffekt. 

I tillegg skal Vadheim Ekklr()chell1iskl~ behstes tapskostnader ml'cl utgangspunkt I 

marginaltlpene i nettet. I I,':' vadsatt ut fra forventet spotpris for Il)l)). 

Tilsvarende prinsipp flir tarilkring av Vadheim Ekktrochemiskl' hllr ll)-'S:t 11l'llyttL:s fln· 
peri oden l l)()2 - I l)l)4. 

Det tas forbehold (lill dt framtidige pre.siseringer i NVEs retningslinjer \'('drvlrcillk 
tariffcring av tilknytnin~spllnkt tilsvarl~nde Vadheim Ekktrllchemiskc. K:ln Illnllvlrl' 
endringer i llVl~nIll~VIl(l> hnl',':'llingsprin.sipp. 

Med hilsen 
Marked.ssek--;jlll1en 

~~~~ti" f~ 
/ Jon s,~ 

Sek.sjon.ssjd 

Ilt'IlIH' ~i\~i('n'h(.'n kall p:th.Lt~t'" ti! '\;,'rill~"- o~ ('IHT~idq)~lrll'ml'lltd i111H'1) J uhcr Ira dd 1id"plJllhl Illld('rrdllill~ ('f kOlllmet 

frl'lu til par-kilt'. jfr. fon :lltllill~"lq\ l"lh k:tp_ \'I. LH'lltlll'11 hf;I~(' "hal h('~r"UIIJH'" "hrinli~, ..,till'" til \;prill!-:'>- H~~ 

('n(T~id('par1l'lHl'lltd n~ '('IHk" ~i('1l1l1l111 ';VL. 
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