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SAMMENDRAG
Med hjemmel i forskriften til energiloven ~ 4 - 4, punkt b) er NVE gitt myndighet til å godkjenne
beregningsmåten for overføringstariffer og -kapasitet, og myndighet til å treffe avgjørelse når det
oppstår uenighet om disse vilkårene.
Hovedinnholdet i denne rapporten viser vedtak i tvistesakene som er hehandlet i første halvår av 1995.

ABSTRACT

In the event of disagreement over the terms and conditions or disputes over the calculations of
transmission tariffs and capacities, decisions shall be taken by the NOIwegian Water Resources and
Energy Administration (NVE).
This report gives a collection of reso!utions made by NVE - 01.01.95 - 30.06-95.
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1. INNLEDNING
Med hjemmel I forskriftene til energiloven § 4-4, punkt b) er NVE gitt myndighet til
å godkjenne beregningsmåten for overfønngstariffer og -kapasitet, og myndighet til
å treffe avgjørelse når det oppstår uenighet om disse vilkårene,
Denne rapporten viser NVEs vedtak i tvistesaker samt utvalgte forespørsler for
første ha/var I 1995.
Tvistesakene presenterer forskjellige typer problemstillinger samt NVEs vedtak.
Formålet med rapporten er å gi en oversikt over de saker som har vært til
behandling. Konklusjoner fra den enkelte sak kan ikke ukritisk kopieres til andre
tVister. Vi tror imidlertid at rapporten gir en gjennomgang av NVEs saksbehandling
som er nyttig for alle parter som har interesse av spørsmål vedrørende vilkår og
tariffer for overføring i elektriske nett.
I konkrete problemstillinger bør en pnmæn konsultere "Forsknft til energiloven"
(Forskrift av 7.desember 1990 nr. 959 med endringer) og siste utgave av NVEs
retningslinjer for beregning av Qverfønngstanffer Vedtakene tor tørste halvar i 1995
er gjort ut fra retningslinjene som 'lar gjeldende for dette året, datert november
1994.
Kapittel 2 viser NVEs vedtak for alle tvistesaker som er behandlet første ha/var
1995, i alt 16 slike saker.
Kapitel 3 vedrører endel forespørsler som er innkommet til NVE i løpet av første
ha/var 1995. NVE har i løpet av penoden behandlet og tatt stilling til en rekke slike
forespørsler.
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1.1 Statistikk om tvistesakene
I det etterfølgende gis noen statistiske opplysninger for første ha/vår i 95.

Tvistesaker (Klager)
.. Antall innkomne tvistesaker
(rest 94 + 29 nye saker 1995)

56 *)

* Antall tvistesaker der avgjørelse er fattet

16 *)

av NVE:

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

4

* Antall påklager til NOE, der departementet har

1

fattet endelig vedtak:

* NOE har opprettholdt NVEs avgjørelse i den

ferdigbehandlede klagesaken.

*) Av de 40 utestående sakene er 35 av disse tvistesaker som ikke var
ferdigbehandlet i første ha/vår 1995. De resterende 5 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 likeiydende brev.
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HISTORISK OVERSIKT - SAKSBEHANDLING AV TVISTESAKER 1991-95
(Tvistesaker - jmf. forskrift til energiloven, paragraf 4-4 b, 7. ledd)

Avluttet
Vedtak
Rest til
i perioden uten
neste
vedtak
periode
og annet *)

Nye saker Rest fra
i perioden forrige
periode

1991/92
1993
1994
1995 1. halvår

Sum

45
92
20
29
186

O

6
47
27

16
32
27
16

23
19
13
5

91

60

Antall som Klager
i prosent
er
påklaget av vedtak

6
47
27
35

10
9
6
4

63
28
22
25

29

32 %

*) Inkluderer 8 saker fra 1993 og 1994 vedr. søknad om endring av apnlngsbalanse.
Disse er registrert som tvistesaker og enkeltvedtak er fattet (1994).

Vedtakene er ikke publisert i NVEs oversikter over tvistesaker 1991-1995. og
er i statistikken i disse publikasjonene inkludert i denne kategorien
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2. TVISTESAKER første ha/var 1995
Dette kapittel inneholder alle enkeltvedtak i tvistesaker som er fattet av NVE i
første halvår av 1995. Innledningsvis gis en oversikt over tvistepunktene det er
gjort vedtak på fra NVE (16 saker I alt). Videre er det kommentert om saken er
påklaget til Nærings- og energidepartementet (NOE) og dato for eventuelt NOEs
vedtak. NVEs vedtak foreligger I brevform..

SAK NR. 1
- Nettnivå

Påklage: Saken er ikke påklaget

SAK NR. 2
- Krav om målerleie i tillegg til tansaksjonsgebyr
- Krav om ukentlig avlesning
- Krav om ukentlig å lage prognoser for de kommende 52 uker

Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 3
-

Krav om timesregistrerende utstyr
TransakSjonskostnader
Start av leveransen
Forskjellsbehandling

Påklage: Saken er påklaget til NOE i brev av 18.05.95.
Departementet har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak.
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SAK NR. 4

- Frakobling av utkoblbar overføring
Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 5

- Innmeldings/endringsgebyr
Påklage: Saken er påklaget til NOE i brev av 19.09.95.
Departementet har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak.

SAK NR. 6

- Beregning av overføringstariff
Påklage: Vedtaket ble påklaget til NOE
Departementet har i brev av 03.10.95 sluttet seg til NVEs avgjørelse.

SAK NR. 7

-

Kostnadsgrunnlag
Omløpsmidler
Indirekte aktiva
Felleskostnader
Egenproduksjonen
Diskriminering

Påklage: Saken er påklaget til NOE i brev av 06.09.95.
Departementet har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak.
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SAK NR. 8

- Nettnivå
Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 9

- Beregning av regionalnettstariffen
Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 10

-

Avkastning
Kapitalgrunnlag m/avskrivninger
Drifts- og vedlikeholdskostnader
Innmatingstariff

Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 11

- Åpningsbalansen
Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 12

- Beregning av minimum effektavgift i sentralnettstariffen
Påklage: Saken er påklaget til NOE i brev av 20.10.95.
Departementet har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak.
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SAK NR. 13
- Nettnivå
Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 14
- Beregning av anleggsbidrag
Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 15
- Fakturering av reaktiv effekt
- Endring av tariffgruppe
Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 16
-

Kostnadsgrunnlaget
Brukstid
Energigrunnlaget
Mangel av tariff på nivå 3
Overføringstariffen for tilfeldig kraft

Påklage: Saken er ikke påklaget.
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3. FORESPØRSLER første halvår 1995
I tillegg til sakene som behandles som formelle tvistesaker, dvs. saker der NVE
gjør vedtak iht. forvaltningslovens bestemmelser, har NVE i løpet av første halvår
tatt stilling til en rekke forespørsler. Endel av NVEs svar foreligger i brevform.
Slike forespørsler kan være direkte henvendelser fra everk o.a. som ønsker NVEs
vurdering av konkrete problemstillinger, bl.a. når partene ikke blir enige i konkrete
saker.
Flere av tvistesakene som er brakt inn fo r NVE er, i forståelse med partene, omgjort til forespørsler.

Oversikt over vedlagte forespørsler:
- Utilstrekkelig informasjon om beregningsgrunnlaget av tariffer.
- Statnetts beordring om frakobling av utkoblbar overfø ring.
- Plassering av kunder i tariffgrupper.
- Fellesmåling av anlegg tilknyttet borettslag.
- Beregning av marginal tapsprosent.
- Beregning av fastleddet i overføringstariffen.
- Variabel tariff for utkoblbare overføringer.
- Skille mellom nettnivå 4 og nettnivå 5.
- Tilbakeføring av meravkastning for 1993.
- Overføringstariff for utkoblbare overføringer.
- Tariffering av utkoblbare overføringer.
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SAK NR. 2

Vår dato

Vår ref.
NVE 94/2GOM0/S0P/GG5H

1 7 JAN 1995

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Dnres ddto
2<1.11.9<1

S;\k:;[)ehandl"r
,;lqrlcJ OpPcldl. MO
:)~~

:)5 91 Sl

VEDR. OVERF0RINGSKONTRAKT.
SØR-TROMS ELFORSYNING AlS - DEN NORSKE BANK. HARSTAD

rNE: mottok 30.11. 1993 frd [Je'!) nnr,;kr: B:Hlk er l t'Jlst vAcJr. (Jvf~lfor!nCJsdvtalf? mellom SorTrom.c; Elf()rsyninq as oCJ Don norsk,' Bilf1k J>; :'lH Troms ElfolSYiilflq har fremfort sitt syn pa
l'ilstepllflktene I brev av 2 t UJ 1.1l)S),~.
NVE aV~ljør tvistesaken i mecJholcJ av forskrift om produksjon, omforming, overføring,
omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 07.12.90
nlf?cj hjemmel i energiloven n.v 29.06.90 nr. 50.

I tVlstF;sakAn fremfarte Den norske Bdrrk f(JlqcmJc

pllnkt(~r:

2

Krav om ukentlig avlesninQ

J

Krav om ukAntliq å larle proqnoser for de kommencJe 52 ukp.r

Krav om malerleie I tilleCjQ til

trans(lksj()nsq(~r)yr:

Ettr:r rotningslinjene har netlnir:r anlednlnCJ til Cl tel Ec;t transaksjCmsqAbyr for Cl fremskClffi?
nlrllerdn.ta fra leverandører som leverer kraft i netleiers konseSjonsområde. Gebyret cJJPlcJer
pr. rmlleplJnkt hvis ikke flplr: målepunkt kan males ved hjelp av det samme måleutstyret.
Grunnen til at gebyret er satt pr. malepunkt er at kostnadene for netteier er proposjonale med
antall m(~lepunkt. Transaksjonsgebyret skal ikke overstige kr. 4.000,- pr. år pr. målepunkt, (kr.
:')000,- for 01.04.1994). Nelteier hm Ikke anlpcJning til å kreve målerleie utoVf~r dette.
Krav or-n ukentlig avlesning:
Dersom netteier krever at nettkunden selv avleser målerene ukentlig, skal gebyret på kr.
4.000,- reduseres tilsvarende kostnadene ved dette. Nettkunde og netteier bør i
utgangspunktet komme til enighet om en slik reduksjon av gebyret. Dersom partene ikke blir
enige om en slik reduksjon, skal netteier utføre avlesningen, og kostnadene ved dette skal
dekkes av transaksjonsgebyret på kr. 4.000,-.
Kontoradresse. Middelthunsgate 29
Postadresse.· Postboks 5091. Mal
0301 Oslo -

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

Postgiro.' 0803

~052055

Krav om ukcntliq a lacw proqnoser for de kommende :')2 Ilker:
SOl-Troms Elforsyninq rlitr i tJrE~V til NVE cJatr:rt 2'1.01c}4 rm,c!rjr:it:il sc:lskap8t frafaller kravet
()m il IltClrtl("lcJe fl~2-llkc;rs pl()qn()Sf~r.

Konklusjon:
Sur-Troms Elforsyninq kan kreve et transaksJonsqebyr pr. nldl':PIJllkt for et dekke kostnader
mecJ ;1 fremskaffe millerciata fra leverancJorer sum Irverer kraft i Iwt!(;ICrS ornracJe. Gebyret
skal ikke ovprstiqc hcnholcJsvis kr. 5.000,- for 01.04.1994 o(j kr. ,1(JOO,- etter 01.04.1994.
Sor- Troms Elforsynlnq hill Ikke anlecininq til ;1 krr;ve qehyrf?r (;Ib forhoyrls(; av fastleddet ut
over (Jettr;.

VI 1r1lnncr (1:,1 at NVE 5. oktoher I dr vedtok nyp retnlllqsllllj(;r f()1
krafton!setnlnq Dissr; retr1!rlCJslinwne gjelder fra 01.01.1995

111:1111111

oCJ dvregnlrlg av

In

1)i,'IlIH' ;1\:~...jHrd"i.·1l ~an p;lkla~es til \:t'lifl~""'- o~ l'llerj!,idepartelIlt'ntd innen .3uk('r fra (ld tidspunkt Hlldt.'rrdning er konlllu:·t freln
paMt'lll', jrr. fon ;t!lning . . loH·n" hap. \ I.
!..:;t'IH10fH

\'VF.

E\"t'llfudl klag('

"kallH"~nlllnt'''

. . . kriftlig, ..,(iles 'il \:l'rings- og

l·llergid(·p~lrtt'nl(>nt.?l og

til

sendes
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VEDR. STATKRAFT'S LEVERING AV KRAFT TIL TELEVERKET I SØR-TROMS
ELFORSYNING AS'S NETTOMRADE
f\J\jE ill()ttok ;J() 1;J. 1q(n fr:l " t " : ' l ! !
1:=lforsYfllrlq f\~~ ()IJ St;ttkr :ift :T

:~f

(:f '

tVI';! vc;clr. ov()rfmlfHl',jvj;!i,' !f]()IIIJil1

:;IH

l roms

NVE aVfJjor !vislcsakerl i fl1(IJll\l!I] .t'! forskrift om produkSjon, omforrnlflq, ()V(;r!I,JlII\lj,
omsetning og forcjeling ;w (;W)fCjI, fdstsatt ved Kronprinsre~J8ntcns rr;sollJsJofl ;lV 07 1~2g0
mecJ hjemmel i eflf::r(jilovcn ilV 2~lO()gO m. 50.
Partene har slcJen kldqetlcJspllflktl?t [llltt cJelvls enige om enkelte: dV !VlstCPIJflkl(;flC
likevel kornmerl!ert: illic plH1kti'fVJ :;Oln t)le fremfort i klagen.

~~V[=

vil

Sor-Troms Elforsynlflq kr\Vlk trrnr:srcqistrerinq oq fJernavlf?sninu pa ~;;JrTltliq(; :lfIleqCJ :;om cr
umfattet av avtalen, of) at k(l:;tnd(il~rle ved \lette skulle dekkes ilV :')Lltkr,lft Statkraft vi,;te til
zll rJe Ikkr krever armet rn;lit?!Jhtyr for :;irw klmder e:nn hva nettr;iPf kr('V(~r for kllrlil(;qrlJppcr
(je:r rJenn" oqs,l (~r kr:lftl(;vl'r :::1!j()r

Sor-Trorw; [lforsY"lflll kr(;\jrjr: kr. /),000,- pr m{ller i tilleqq til el !r;msilksjOrL';(jE;tJyr ;'~tatkfilft
tlf?wjet at IJtqlfterw III m;llr;r lIl:iltc IIlkIIJrj(;rf~s i p.t transaksjonsq(;tlVr pil mak:;lr,);)lt kr. :'i.OOO.-

Statkraft SF (JJCJr(Jc CJJelcJE~rHje at krav om tlmesreCJlstrerencJe IIL;!yr Ikkl; k!Jrlflc Illsetll;
iverksettelse av kontrakten.

Statkraft hevder i brev av O1.12.94 at Sør-Troms Elforsyning praktiserer forskjellsbehandling
mellom egne kraftkunder og andres kunder.

Kontoradresse: Middelthunsgate 29
Postadresse: Postboks 5091, Mai
0301 Oslo ~.

Telefon: 22 95 95 95
Telefax: 22 959000

Postgiro' 0803 5052055

NVE's kommentarer:
1.

Kr(lv om llmcsrcqlslrprende utstyr:

I rr;jr1lrilJ~;llnJf;nr, 11f;tel (fE:t:TlmesIT1ClIE?1 of] kostnader til ililtorililtl',k (ldlilOVCr!ulir1q 1r1r1qår i
lfiHl.'<lksJrH1.';rj(?tiyrc:l ellr:1 l)v(:lforlngstarlfferi, ni~r Iltstyrr't f:r Ifl';t:liiE:rl I:lter klav fra netteier."
Dr,l Vill I lllfc;II'; 1 e!r,nnec;dkcl1.

Etlel rl?lnlw]sltnJ(;nc Ildr rwttel(:;r anledning lil Cl la ct lransaksJ()f]Scletiyr for a fremskaffe
rnalerciatd fril Ic,vf',rancjorer som leverer kraft i nE?t!elers k(Jns~;sJ()flSOmrcici0. Gebyret gjelder
rr. maleplHlkl hvis ikke flere målepunkt kan mi11es ved hjelp dV ej(;! sammr målrutstyret.
GrlJnnen til at qebyrel r:r satt pr. malepl1nkt er at koslnad(?n(; for neHeier er rroposjonale med
anlall m,llr:plInkt. TransaksjClllS\)ebyret skal ikke oversliejf? kl. ·)()()O.- pr. ar pr. mcilepunkl, (kr.
:J.OOCl.- fOI D1 Cl'lll)CJ/lJ

Bacle 1(,V(~rilll(JlJr (J(] nl:l11'II:r kciJ1 kreve llmesreCjlslrerc;J1(JI: IJl'.;t'j[. U
Iv(;rksr,ttr:I,;e (IV konlrilkt,.:n

~;llkl

krClv kan ikke utsette

Stdtkl,lft illllkldlli:1 ~)or-TIIIn1S Elforsyning for forskjellstJc,llillHJiilJ'l rnf~ll()rn 00ne kraftkunder og
imejrc;'; klllJijf:l. f'::lfor.WllllFlCll har utvikleI den prakSIS iit (je"t I: ) : ;;Vi;r ket har tatt
IltqilllfjSPllllkl I 111llmdtnlrlW?rI I E?qel nett ved avrE?CJnlrlCJ mol >,tlllrli,it rvlilfkecj, for sei cl trekke
fril (IrIli::i'j('lljj(:r fril (lJl(jre !f'verdndorer. Dette tlClr Viert ,:11 rT1:'!()(ji' fil[ il kurme foreta en
korrr;kl ilvrCqrllfllj mot uvcrliC)(jcnde nett, uten cl foreta ekstra rn;!liflcjE?r av alle kundene i det
lokale f'?lwrqivf?rket.
Dr:;rsom Ilf:tt01(;1 krever at lIt?tlkunden selv avleser mtilerene IJkr:rltliq, skal qebyret på kr.
oCj rwtteier bor i
LJt~JiHlqspIJrlkIE?1 kom1m, III (;rliqhel om en slik reduksjon av qcllVfe!. Dr:rsom partene ikke blir
(;IlICjF; um r:rl slik rc;rJLJksjllrl. skalnetteier l1tfore avlesnillqr:;n. (Ji) k():,(l1ilrJr:rH,? veci dette skal
d(,kkc;s ;IV ti ilrlsdksJonsq0liyrel pa kr. 4.000,-.

/LOOO.- 1(;(JIJSerF;S tllsvaremje kostnadene ved dette. NettkuncJl '

[)r:;11 oVf;llfur ncvntR metode for handtering av tredjepartsdClcj:lnq I kraftnett har sine svake
sidRr, oq (jr:;tlr:; tlilr NVE latt konsekvensen av ved utarherdeb, :tv lf:tninCjslilljenR for måling
oq ilvrr:CJnrnCJ som qjelcjr:;r fra 01.01.1995. Før disse retninqsllllJI;l1e !10r i kraft må
Icvc;rancJeJr(:1l0 InIllette SOCJ etler rr:;tningslinjer for bcrcgrllllCj (lV ()vc,f(Jflnqstariffcr av
cieSCm[lPr 1 CJCJ3
Konklusjon:
So r -Trolll:'; Elf orSYll1 ri\) kcHl krevR et lransaksjons\)(=;byr pr. Ill; li" pllnkt for Cl dekke kostnader
med il fremskaffe rnalercjala fra leverandører som leverer kraft I flr:;tleiers område. Gebyret
skal Ikk(,; I)versllqe flf?nholcjsvis kr. 5.000,- for 01.04.1994 oCJ kr. ·+.000,- etter 01.04.1994.
SUI-Trom:.; ElfolsynlllCj hClr Ikke anlecJninCj til å kreve qehyrer f,II(;[ fmlloyelse av fastledcJet ut
over (j(?tt(;
Me
Ene

{olJ

~~

fll!c;r?IJ
- or] m.C1rkf c sv;wcJellrlCjcll

"t~
n (en

avdeli (jsdirektor

-j
l---_
/

(;:;: ///7- -~~
i,M;& l//~

Pål MelkncJ
seksjonssjef

Dl'nn,> av/.:j"n'Is,'n kan p:,klag,'s lil ;>',,'rings- og "Il~r/.:idepart!'nwnt~t innen 3 uker frd det tidspunkt underretning er kfllllllwl fn>llltii
part!>Il!" jfr. forvallningslov"lls kap. VI. Ev~ntllell klagl> skal b~rullnl'S skriftlig, stiles til Na'rings- flg energidepartementet flg sendes
gj,>nnolll i\VE.
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Vats Gartneri
v/Per Egil Meling
5576 ØVRE VATS

Saksbehandler:
Arne VenJurn, rMJI

27 :"1::) 97 fiB

TVIST MELLOM KARMSUND KRAFTLAG OG VATS GARTNERI OM FRAKOBLING AV
UTKOBLBAR OVERFØRING
Vats Gartneri vIPer Egil Melmg (VG) hevder i brev av 29 .04 ~H at Karmsund Kraftlag
(KK) ikke har gitt gartneriet korrekt behandling i forbjndelsl~ med Statr1etts beordring om
frakobling I slutten av februar 1994. Frakoblingen medførte al qartrleriet ble påført et
større økonomisk tap. VG ønsker NVEs vurdering av saken.
KK har gitt sine kommentarer i saken i brev av 07.09.94.
NVE avgjør tVIstesaken I medhold av forskrift om produksjon, ornformmg, overføring,
omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsreqf?f11l;f)S resolusjon av
07.12.90 med hjemmel i energiloven av 29.06.90 nr. 50. Ette?r 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 overførli1qstarlffer og kapasitet.
Partenes merknader
Det fremgår Ikke klart i VGs brev hva som er den direkte årsak til uenigheten mellom
gartneriet og KK, men NVE oppfatter det slik at VG mener at KK ikke hadde grunnlag
for å beordre frakoblinq med virkning fra 26.02.94 og at KK Ikke har informert om
mulighetene for gjeninnkobling.
VG skriver at som følge av frakoblingen forsvant vekstlyset O~j plantekulturen ble
dermed ødelagt. Det økonomiske nettotapet er av VG ansl~itt til "langt over 100000/NOK". VG viser til at KK ble informert om dette, men kraftlcJrJet hevdet at de ikke
kunne foreta seg noe, da det var Statnett, og ikke KK, sorn hadde beordret frakobling.
Først 28.03,94 fikk VG over telefon fra KK klarsignal mn Clt vekstlyset kunne kobles inn
på betingelse av at forbruket ble koblet tilbake til faststrømsrnåleren, dvs. overføring til
samme tariffer som for ordinære overføringer. VG mener at gartneriet burde fått
muliqhet til å koble mn tidligere.

Kontoradresse

I

1011

Tclcfon 22959595
Telefax' ?2 95 90 00

2
KK hevder i sitt brev at leveransene knyttet til vekstlys er kundens risiko, og skriver
bl.a. at "Til grunn for avtalen om levering av tilfeldig kraft forutsettes det at kunden har
operativ ordning med alternativ energikilde (oljefyrt reserve). "
KK gjennomgår videre i sitt brev den informasjonsutvekslmg som har skjedd etter
Statnetts utkoblingsvarsel av 25.02.94, og avslutter sitt brev med at :
,; Situasjonen med ukobling av utkoblbart forbruk var en ny erfaring for såvel distributør
som kunde. Dersom forutsetningen om alternativ energikilde hos kundene var innfridd
vil/e vi ha sluppet kjedelige konsekvenser av utkoblingen.
Vi mener Karmsund Kraftlag har informert sine kunder om den vanskelige
leveringssituasjonen og fulgt opp Statnett SF's krav om utkobling."

NVEs vurdering
I telefaks av 25.02.94 beordret Statnett frakobling av alt forbruk i BKK-/SKL-området
som var anmeldt som utkoblbart til Statnett. Etter henvendelser fra flere gartnerier
valgte Statnett å unnta forsyningen til vekstlys fra utkoblingen. Dette ble meddelt SKL i
telefaks datert 28.02.94. I telefaksen skriver bl.a. Statnett at "Økonomiske
konsekvenser av dette må eventuelt diskuteres i ettertid."
NVE anser at Statnett må kunne gjennomføre de tiltak sorn er nødvendige for å
opprettholde driftssikkerheten i strømforsyningen. NVE har derfor ikke merknader til at
Statnett i sin telefaks av 25.02.94 ba om at frakobling ble iverksatt, og NVE legger til
grunn at vedtaket om frakobling var riktig på det tidspunktet beslutningen ble tatt.
Det er NVEs oppfatning at skal ordningen med utkoblbar overføring fungere som
forutsatt, må kunder som har avtale om overføring med utkoblingsklausul faktisk
frakobles når situasjonen krever det. Uten at slik frakobling blir gjennomført som
forutsatt blir ordningen med ukoblbar overføring uten særlig mening, og innebærer at
kunden ikke tar noe av den risiko som ligger I slike overføringer.
NVE vil også påpeke det betenkelige i at kunder som har avtale om utkoblbar
overføring, i stedet for å effektuere frakoblingen, henvender seg til everket og ber om
at leveransene opprettholdes. Dette kan lett oppfattes som at noen kunder vil ha
fordelene med utkoblbar overføring, men ønsker ikke å ta kostnadene når netteier
krever frakobling.
Retningslinjene sier at "med utkoblbart uttak menes overføring som kan kobles ut etter
ordre fra netteier" . NVE anser ikke at kravet om utkobling av VG og andre kunder i
BKK-/SKL-området som var anmeldt som utkoblbart til Statnett var i strid med
gjeldende retningslinjer.
Når det gjelder informasjonsformidlingen i denne saken synes det klart at Statnetts
telefaks av 28.02.94, som åpent for at leveransene til vekstlysanlegg kunne
gjenopptas, ikke har nådd frem til VG. Det har likevel ikke vært mulig for NVE å
fastslå hvor denne informasjonen eventuelt har stoppet. I følge SKL ble Statnetts
telefaks av 28.02.94 videresendt uten kommentarer til SKLs kunder, og bl.a. Karmsund
Kraftlag. KK kan ikke se å ha mottatt denne telefaksen fra SKL, samtidig som SKL ikke
kan legge frem materiale som viser at telefaksen faktisk er sendt til KK.

3
Det synes derfor å være riktig når VG hevder at gartneriet ikke fikk melding om
muligheten for innkobling av vekstlys før i slutten av mars 1994, dvs. en måned etter
at Statnett åpnet for gjeninnkobling av vekstlys.
Etter NVEs vurdering burde VG vært informert på et langt tidligere tidspunkt om at
vekstlys kunne gjeninnkobles, og VG burde selv fått avgjøre om gartneriet ønsket
gjeninnkobling, eventuelt til en tariff som for ordinære overføringer.

Vedtak
NVE finner ikke at det utkoblingskravet som ble fremsatt av Statnett i telefaks av
25.02.94, og som førte til at utkoblbare overføringer til Vats Gartneri ble beordret
frakoblet, var i strid med gjeldende retningslinjer.
NVE er likevel av den oppfatning at Iflforrnasjonsformidlingen fra Karmsund Kraftlag til
Vats Gartneri vedrørende muligheten for gjenlflnkobling ikke har vært tilfredsstillende.
NVE forutsetter derfor at Karmsund Kraftlag gjennomgår sine rutiner for å sikre en
tilfredsstillende informasjonsutveksling mot sine kunder og overliggende nett.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

.-\ \ ,

'\~\)v\j~

Jan\Moen
avdelingsdire tør

Jon Sagen
./ seksjonssjef

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 fTa det tidspunkt underretning er
kommet fTem til partene, jfT. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, st~es til Nærings- og
energidepartementet og sendes gjennom NVE.
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Vedr. klage pa innmeldings/ endringsgebyr - Bergen Lysverker

. JI/l: dVClI()r t')lS!C;SCiKi'f) I mc:cJholcJ ilV forsk11ft om P[ocJ!JkS!UII ,HnfIJrming, overførin~J,
: ;!W,i:tr1Inq Or) fClrcic:llf1Q ilV (:fI(;rql, fastsi1tt V(:cJ Kmrlprrllsnc:qerW:r1s r,:solusjon av 07.12.90
rIlE'cl hjEc:rnrT)(;11 c:nr:?rqllovc:r! av 2906~)0 nr SO Etter for::okrlf!t,flc; .~ 4·'1, punkt b, siste ledd er
\Jt: qitt myndlqt1et tri ,l treffe ilVCjj(H(;lser VicCJ IJf":rlICjhet (ml vllk;n Ic:r tVist om forståelsen
elV lll;[f'(j!llflqsrlldtr:fl fOf overfvJflrlClstanffer oq kdpasltF~t.

1. S<lksredegjorelse.
BcrCjr:n Lysverker har I 1~l~J4 tatt et qebyr på kr. 350.·t mVd. tri cJl:knimJ
('rVlnlHl dV kumJeforholcJ (encJrinq av abonnemc:nt, IfmfTl(;lcJinq, flyttIflCj).

ClV

kostnader ved

Emlrrrl(JscJebyret hZH vakt reakSjoner hos mamJe ilV Berqf?11 Lysverkers kunder som mener
dt qebyret Ikke reflekterer elt? reelle kostnadene: Berqr::n Lysvf?rkc;1 fl,lI ved {l rl~mdtere slike
1?!lClrrncJer Konkurransetilsynet i Bergen har i brev av 27\U14 [Jcclt om at NVE behandler
~;dkcr1. Videre har ForhrlJkerrcldet i Hordalancl tatt opp forrIOIdet til droftiml med NVE
KornrnuneadvokClten I Ber~1en Kommunt? har vurdert saken, oq ~~VE er i brev av 13 Januar
cl d ()Jor( kjent l!lf,d k()rnmUneclcJvokatcns synspunkter Bc,rClt:rl Lysveiker har infcmnert
I\JVt~ om ilt CJci)yrct bOltfaller 11l(;C] vlrknir1C) fr;'1 1. JilrJIJ;1r 1 ~l~Fi

in I ill(?V ilV 11 !1()vcmtJer 1Cl~)<t om r:n rc:cJerIJilrf-:ls(' fril
on [.ysvefkcr om
"lk:,fclriHllrlf;!. [lI;! il!l; spc:slclt ilecl! ()In '?Il rc:rJf;(JjOrc>!:-;c: fljf di; ~<I):;1rl(l(Jr:r som IIDcWr til
11I11IH1 f(jf qctJyrr'!
j\j\jl-:

: ( irt

I I()pi:!

d'!

r:t dr cr eiet Cd. 20 ClOO pmjrinqer

d'!

ktmdc:furlluicJ. KostnilcJclle knyttet til

III.';:;E: trilllSdksjolleflC er tfukket ut fra eie genere:lle: kostf1dcJerlC; og fordelt over cJen

'jllippell C;()fTl cr dfiSViHllCJ for at ele Oppst;1r. Cr:tJyrt;t pil kr. 350,·er s{lIecies Innført for
:t dekke de: variilblc kostnadene knyttet til C=:JlcJrIllCj ilV kumlcforholcJ. Gebyrets
;torrclse iwspeilcr en qjennomsJllttsbetraktnillCl OC] tar ikke hensyn til at
kostnadsvariasjonene ved endrlflg fra kundens sicJe ka.1l vanere sterkt.)}

Kon,·oradresse. Mlodelthunsgate 29
POSic?oresst? Poslboks 5091, Maj
U3G7 Oslo
'-3,1

101 l

Telefon. 22959595
Telefax' 22 95 90 00

POSlglro 08(135052055
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Det frc:rT1cjilr derrnc?cJ Ikke eksplisitt f1v()rlc?cit;s k()strlclcJer forlJumlct med endringer oCJ
Illrlfn"ldlflCj ,IV ahormemcnt skill heh(jmlle'; t\c:tnIIICjsllfljCI1E: Sll:r Ikke cJlrekte Cl! disse
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3. Konklusjoner
NVE finner Ikke d! BCICJen l.ysvcrkc:rs s;r:rskllte rjC-:t)yr for f:flrJrlflCJ; IrmfYlclcJincJ av
Zl[JOrHlefTJent t::r- Ic;trrcJ nwcJ prlrlSlppellc I ~,JV[:; retnlflqsllflJer ~;dfllfIJflnsokoflomisk kan det
:;yfl(;S fOrrluftlCj med en ck~,pllsltt pw;rflCj ilV tjl'lll:stc:r mc:c! ett'-r.c;plJ rsel:;· oCJ kostnadsforhold
:;om skiller seC) frd den ()Vflljf: vlrksomllet. [tlt:r NVEs vurcJcllllCj el det prolJlemåtisk å
Clvqrense de marCjlfldl(; kostniicJene vcd elHJllnq ilV alJonflf:rm:rlL Vin vurdering er at de
rnaflJlrldle kostnacJene knyttet ttl InmnelcJlnCll endring av ahonncl11C'nl ur betydelig lavere enn
de kr :350,· pr. cmJrrnq som flefCjcrl LY~;Ij(;fk('r I1ZH operert fl1,'cj

4. Vedtak
~~VE palemwr BerCjcn Lysverkf:f d Il:dU~;f:rc: qeby[(\t [,lcd kr ;l(i(j· ((:ks mva), slik elt
C]C:byret dermed belopc:f
tli kl 15(). (t-k:) tllVd) pr IrmrTlc,I(!illl) c:rlcJflfICj. BerCJen
Lysverker pr11eqcJcs ;\ f(:ftlfl(l(~r(: 11f?f\lIte kllfHjl'l kf 200,· ('k~,. fI1Vd i pr.
I1 HlrnelcJI nq! end ri IlC).
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Deres dato

Hov Møbelindustn A/S
2860 Hov

SaksbehaflcJll;r
Torn Eek/MM
229590 fJ1

KLAGE VEDRØRENDE VEST-OPPLAND KOMM. KRAFTSELSKAP SIN
OVERF0RINGSTARIFF

Innledning

I brev av 05.08.94 innklager Hov Møbelindustri AS Vest-Oppland Komm Kraftselskap sin
overføringstariff til NVE,
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

Hov Møbelindustri sin klage dreier seg om Vest-Oppland sin metode for kostnadsfordeling
mellom kundegrupper. Hov Møbelindustri mener at den brukstid som er lagt til grunn ved
beregning av husholdningenes effektansvarlighet. ikke er i samsvar med NVEs
retningslinjer for beregning av overføringstariffer. Det hevdes at det er lagt til grunn en
brukstid pa 4500 timer og at dette innebærer en diskriminering av de kundegrupper som får
sin effekt malt individuelt.
Vest-Oppland opplyser pa sin side at de har benyttet en brukstid pa 3500 limer som
utgangspunkt ved beregning av husholdningenes effektansvarlighet. Gjennomsnittlig antall
husholdningskunder pr. lavspentkrets er 30. og husholdningene godsknves derfor en
sammenlagringsfaktor pa 0,75 pa lavspentnettet. På høyspentnettet godskrives
husholdningene i tillegg med en faktor på 0,8 fordi deres bruksprofil avviker fra den
gjennomsnittlige bruksprofil for høyspentnettet.
Kraftselskapet hevder i tillegg at det er industriens behov og krav lil levenngskvalitet som
styrer investeringer og beredskap i nettet, og at det derfor er husholdningene som
subsidierer industrien og ikke omvendt.

Kontoradresse. MlddeltllUnsgale 29
Postadresse. Postboks 5091, Ma;
0301 Oslo

Telefon 22959595
Telefax.' 22 95 90 00

PcstgllD. 08035052055

NVEs vurdering
Vest-Oppland Komm. Kraftselskap har i sine tariffberegninger tatt utgangspunkt i NVEs
anbefalte brukstider, for kunder som ikke har effektmåling, ved beregning
av de enkelte kundegruppers effektansvarlighet. Denne effektstørreisen er så. korrigert med
en sammenlagringsfaktor på. lavspentnivå. I tillegg er dG! for husholdningene benyttet en
r :duksjonsfaktor relatert til døgnvariasjonen på hoyspentnivå. For husholdningene er
sammenlagringsfaktoren referert lavspent 0,75, mens den totale reduksjonsfaktoren referc;rt
høyspent er på 0,6. Ved hjelp disse faktorene korrigeres det beregnede effektuttakp!
referert sluttbruker, og man kommer fram til husholdningenes effGktansvarlighet på
henholdsvis lavspent og høyspent.
Mindre næringslivskunder blir også godskrevet en sammGnlagringsfaktor pa lavspentnivå
Storre næringslivskunder med effektmaling er ikke Dodskrevet noen sammenlagrIng
hverken pa lavspent eller høyspent.
Vest-Oppland har ikke noe skarpt skille mellom nettniva 4 og nettnivå 5. men baserer sine
tariffberegninger på. en modell med kvantumsdifferensierte tariffer for kunder med
effektmaling. Basert på opplysninger fra kraftselskapet betaler de aktuelle kundegrupper
følgende (Korrigert for kundekostnader og tapskostnader) for kjøp av overføringstjenester:
Husholdningene
T3-kundene totalt
Store T3-kunder (Hov)

16,76 ø re/kWh
19.42 øre/kWh
12.67 ore/kWh

Beregninger foretatt av bl.a. EFI viser at 11Usilolcjnlflgskundene som gruppe bidrar til
sammenlagring i større grad enn næringslivskunder som gruppe. De brukstider som er
anbefalt i NVEs retningslinjer fo" beregning av overføringstariffer, er referert sluttbruker og
ikke korrigert for eventuelle effekter av sammenlagring eller døgnvariaSJon. Videre sier
NVEs retningslinjer om fordeling av forbruksuavhengige kostnader:
For de forbruksuavhengige ledd er det aktuelt Cl Lienytte fast/edd med et fast kronebeløp pr
uttak, og/eller effekt/edd som er relatert til kundens faktiske effektinstallasjon eJfer en annen
variabel som kan være indikator pa kundens ansvar for nettets effektkapasitet
Det er generelt ikke noe brudd med NVEs retningslinjer å korrigere for sammenlagring og
døgnvariasjon. Hvilke faktorer som er rimelige å benytte ved korrigering for de enkelte
kundegrupper, vil sannsynligvis variere fra nettområde til nettområde. De faktorer som VestOppland Komm. Kraftselskap har benyttet gjør at husholdningene kommer svært gunstig ul
Med utgangspunkt i beregninger foretatt av EFI ma likevel kraftselskapets beregninger sies
å ligge innenfor rammen av det akseptable. NVE finner derfor ikke at den korrigering som
Vest-Oppland Komm. Kraftselskap praktiserer, representerer noe brudd med dagens
retningslinjer. NVE vil imidlertid vurdere spørsmålene tilknyttet sammenlagring og
effektansvarlighet nærmere. Ved en eventuell framtidig endring av retningslinjene kan VestOppland Komm. Kraftselskap bli pålagt å endre sine beregningsmetoder.
Ved beregning av det forbruksavhengige leddet i sine tariffer benytter Vest-Oppland
summen av gJ8nnomsnittiig tapskostnad og driftsavhengige kostnader. Everket opplyser at
beregningsmetoden innebærer at gjennomsnittlige tapskostnader og driftsavhengige
kostnader utgjor en halvpart hver avenergileddet. Dette representerer et brudd med NVEs
retningslinjer for beregning av overfø ringstariffer. I retningslinjene uttrykkes det eksplisitt at
det forbruksavhengige leddet i tariffene skal fastsettes med utgangspunkt i marginale
tapskostnader i eget nett og tapsleddet i overliggende nett. Marginale tap kan forenklet

settes til to ganger gjennomsnittstapet. Ved verdifastsettingen skal prisen i døgnmarkedet til
Statnett legges til grunn. Prissetting basert på marginale tapskostnader vil gi større inntekter
enn nettets kostnader til kjop av tapsenergi. og det forbruksavhengige leddet vil derfor også
bidra til dekning av faste kostnader. For Inneværende år blir Vest-Oppland Komm.
Kraftselskap sitt energilecid basert pa gjennomsnittlige tapskostni1cier og dnftsavhengige
kostnader, Ilte forskjellig fra et energilc;rJeJ tJereqnet pa qrunnlilCj av marqlnaltapene. Da det
er forbundet med kostnacier fi rc:gne om enor~Jileddet. finnpr NV[= ,jl selskapet ikke behøver
å gjøre dette for innevd:;rencJe rir Everket pal egges Imldlortld. i ffiuntidlqe tariffberegnInger.
å beregne et energiledd etler Pflnsirper som ClverRnsstemrm'l fII(;(j NVEs retnlnqlinjer for
beregning av overforingstanffr;r

Vedtak
NVE finner ikke at West-Oppland Kumm. Krdftselskar med sin nlctucJe for fordelirlg av de
faste kostnader bryter NVEs gjeldende retningslinjer for beregnillCl av oVRrfonngstariffer.
NVE finner derfor heller ikke grunnlag for ~J tlevde at krClftsr;lskClpc:t dlskrrminerer
kundegrupper.
Vest-Oppland Komm. Klaftselskap sitt rrrnsipp for fastlegging av de forbruksavhengrge
leddene i sine tariffer bryter rnlrdleriid mecJ NVEs retningslinjer Kraftselskapet pålegges
derfor i sine framtidige tanffbereqnlnger a beregne et tapsledd I (Jwrenssternmelse med
NVEs retningsllnjcr.

Med hilsen
Enøk- og rnarkedsavdelinqcll
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Jan Moen'
avdelingsdirekto r

Likelydende brev Vesl-Opr;liHld Komm. Kraftselskap
Kopi: NcEnnqs- oC) efl(;rCjlcJepdf1ementr:!

Denne avgjorelse 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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KLAGE P,\ .'\VEs AVGJØRELSE 1 TVISTESAK \IELLOi\I HOV :vtøBELI.'\DCSTRIER AS OG VEST OPPLA;\iD KOl\lMCNALE KRAFT-

SELSKAP
Kla~c'

fu Hil\' \I\I[>l'llf1dustri ,\S Il {UV! datal I ?L())l):'i I)\'er \'Ilr\'crks I ?\VE.,,) \l~dtak av O·U )-L').') \c'dwrcnde tvist mdil11l1 [lOV 11g Vest Oppland k,lmmunak kraftselskap (VOKKSL T\isten har ';lU
utspring l VOKs kustnausfurckling mellom kundegrupper.
'iakc'l1 gjcllkr

-'l','> \

,h,~drag,,- 1 19 t~nngl

:\Vb \cdtak er fattet i l11t'dr1\)ld a\ furskrifter om produksjllfl. 111llful1lling. I)\;:>rforing. ()msctning og fordelIflg a\ energi. fastsatt ved Kronpnnsregentens resolu"1(l[1 -; 12 t )O og Kungelig 1"c'sI 1 ILJsjon l (), ) 2.9] med hjl'mrnel i Ill\' 29.6.l)() nr 50 I)m
pmduks]un. umfmming o\eri"lxing. umsetning ()g fmekling: av energi m.m. (Ener.'!il()\l'n). Etter forskrifteneS ~ -+--+ b ..~iste ledd er NVE g:itt myndighet til a treffe
,1V~)ilrelser ved uenIghet 1)111 \'!lbr Dm furst,klsen av heregningsmaten for \l\erfl)lingsurifkr ilg kapasitet.
~YEs

\'edrak bk fattet pa grunnlag av henvendelse fra !-I.YI l bre\' JV OS.OX.l)-+.
VOKKS har redegj\)rt flJr sitt syn i breV av 2-+.1 O,9S ug 02.01.9).
Depanementet tikk I)Ver.l)cl1llt kLlgesakt'n fra \lVE i hre\' av 2:'i.()X.9) med :\\Es
he 111,' rk n iflg: eT
HOV mc~ner at den metoden VOKKS har benyttet ul kllstnadsfmdeling mellum
Kundegrupper innebærer efl Jiskrimtnering av imlustnkunder. Bedliften VISer til Jt
VOKKS t~u' Ilensyn til sammenLlgnng fur husholdningene men ikke for industnKundene'. Industrlkundene har ll1dividuell maling. og dersllm efkkttllppen kommer
utenfllr llOylast nyter (le Ikke g()dt av sammenlagriflgt'n. Detter innebærer etter
[{OV" syn en særbt'handling a\' husholdningene.
YOKKS hevder at det er lf1dustriens behnv og krav tilleveringshalitet som styrer
investeringer og beredskap i nettet. I tillegg vil industrien stort sett ha
(KLAGEHOV SAM)

forbrukstopper samtidig med nettets topplast. VOKKS' påstand er delt'or at det er
husholdningskundene som er med og subsidierer industrien. VOKKS mener derfor
~lt det ikke vil v:ere riktig at HOV skal fil del i s(lInllll~nbgringsgt~vinsten .
.\VE påer pLi at det ikke er noe brudd pa deres retnIngslinjer ,l k()mgert~ for sammcnlal!rinl!
Ol!.....- d02'nvariasjon.
Hvilke faktorer som l'r rimelil!c ~i henvtte
\'ed koni......
.
.:-rcnng. vil sannsynligvis variere fra ndtomrLldc lil fll'tll 1f1lr:lcle. De faktorer som
VOKKS har benytte ~ly)r at husholdningene kommer ,\:nt gunstIg !Jt. ;Vkn faktorene l'l' innenfCll' det akseptable i forhuld til unders\olkc r gjort av FFI.
'-

'"-

'--

0JVE fant ikke at den korrigelingen sum VOKKS praktIserer rt'prc'sentercr
hn](Jd med dagens retningslinjer.

!WC

Dcpar1em(~ntet

viser ul de gJenrwrnsnittsbt:traktnlll<ll'! .\VE [),lr gJl'rt h)r furekling
sammenlagringsgevinsten. En kan ikke .'>t: at V( )KK,; hl'rc.:-rnll1g av l)\'CI1\lringstariffen er i strid med :\'VEs retningslinjer. Dl~park'lllt:nk't har Ikke .:-rrunnlag
tur ,l llverpmw VOKKS' sk]\lTlfl I Liennec;aken.
~l\

Det gJmes upprnerksum pa at lkpanementet<.; a\'gJnrd,,-' c'r endelig l)g ikke:' er
gjenstand for klage . .If forvaltningslovens ~ 2X. furstt.' hid. annet punktum.

Etter tullIllakt

.,l/'/. ~CI/I( IkIl

LI
I~ "'--t! ~lL(tr L ~-----Per H, kUll HOls\een

~;

,

/'l

,,' \

f

_t ,/-' j""'1

Tlinl IT. S\'aan

:-;V~
...,

,------_._-

\'est Orpland kllTnTnunak

kraftst~lskar

SAK NR. 7

Var ref
NVE 95/()S2
M0;JGC/()SH

NVE
NORGES VASSORAGSOG ENERGIVERK

Var dato

2 5 j,J'i\ 1995
[)PfE?S

dato

Vest-Agder Enerfliverk
Postboks 311
4601 KRISTlf\NSAND S

SilkstJPlklfll lil:r
JOIHl C()(:kiMO
2~)

'Fi

~)O (;:~

TVIST INNBRAKT AV NHO VEST-AGDER VEDRØRENDE VEST-AGDER ENERGIVERKS
OVERFØRINGSTARIFFER FOR 1993
NHO VC'st-AC)der har I brev av 0906 93 og 28.09.~n [ld VUH1C ,lV Elk(~fli /,IUrT1IrlIIJm ANS
Lista. Elkpm Cl/S Fiskaa Sllicon. Tinfos Jcrnv(;rk A/S. HIJnsfo:,.s F;lhrikkr[ \1\1 Norsk
Walboard AlS brakt Inn for NVE tvist vredrorE'rlcJf; fJii'lktt;Hlffrrlp tli Vr. ,i 1\
Enc:rqlverk
(VAE) fnr 1CJ93.
Klagen fra NHO inneholder mange enkeltpunktf;r
sammenfattes i 6 hovedpunkter:

oCJ er noe ustrlJktlJrert mon kan

1.

Oppskrivning ClV kapitalqrunnlaqet for iwkastninq og CllJskrivninrlC'f

2

OmlopsrnicJler

3.

InrJlrckte aktivd ('r S;1tt for hoyt pq.;J f('11 forrJrlifl(]

4

Frell fordeling av fclleskostni1rJcI

5

ECjPnprociuksjOflC?n betaler for liten del av de totdlr: k()stl1ildcnp

6.

Diskriminerinq mellom kundr;gruppr;r

Cl

satt for hoyt

I

rc"qi l Jflainettel

VAE fikk OVE?rsenrJt klaSJen til uttCllelsc: ol] kom merJ komrnc'rltaler til c!erllw I bre:v av
12.11.93. NHO har i hrev til NVE av 1301.95 vecirorerl(j(; qocJkJCnllirlO 'IV IpninC)sbalanser
vedlagt utrJrag av et notat utarbeidet av Enc;rqipartner som tar for S(;'1 kldCjr;plHlktene med
en ny innfallsvinkel Også dette notatet cr forelagt VAE. SOITi hilr ~lVst(1tt fr;1 Cl kommr;fltc:re
dette. eJa notatet c:ttnr VAE's mpninq ikkr> har hmkt mn nve' rTlnrnc:nter I :"lkc,n som ikkp var
kommentprl tidllqerr:
NVE heJr forptatt f?n CJrrmdl~J CJjc:nnomcFlflq ClV allp kla(j(?punkt(?ne 0el avgjlH tvistc:saken i
medhold av forskrrft om produkSjon, mnformlnq. oVf?rlorrno ur] fordpliml ClV r;r1Prgi, fastsatt
ved Kronprrnsreqentc:ns reso!tJsjon av 7. r)(;sember 1 (Y)Q 1ll(:rJ hjCmnwl i energllovc:n av 29.
juni 1990 nr :-'0
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Til de enkelte klagepunktene skal NVE bemerke:

1. Oppskrivning av kapitalgrunnlag et for avkastning og avskrivning.
NHO hevde r at den oppskrivning av kapitalgrunnlag et VAE har foretatt ikke kan aksepteres
fordi det inn ebæ rer at kundene dermed betaler nettet to ganger. Dess uten blir det hevdet at
avkastningssatsen er satt for høyt og i realiteten utgj o r 17 c,c av det kap italgrunnlaget det
etter NHO's mening er grunnlag for.
Samtidig med at vi mottok klagen fra NHO, fikk vi oversendt en søknad fra VAE i brev av
24.09 .93 om å få godkjent kapitalgrunnlaget i åpningsbalan se n pr. 01.01.92. Våre
vurd erin ge r under dett e klagep unktet vil derfor byg ge pa denn e saknaden og ege ne
bereg ninger utført på grunnlag av innhentede opplysnin ger ove r nettet til VAE.
I forbind else med omlegging av reg nskapene fra kommun ale reg nskaps forskrifter til
regnskap utarbei det etter reglene i regnskapsloven og god reg nskapsskikk foretok VAE en
korrigering av bal ansen. Bokført verdi for nettvirksomh eten va r pr. 31.12 .91 kr 685 ,8 mill. og
ble oppjustert med kr. 238,2 mill . til kr. 924 mill pr. 01.01 .92. Den bokførte verdien på selve
nettet er satt til kr. 700 ,7 mill pr 01.01.92.
Korri geringen av balanse n bestå r i at VAE har akti vert tidligere års utgiftsførte investeringer.
P.g.a ufullstendig informasjon i tidlig ere regnskaper har VAE måttet bruke stor grad av
skj ønn i fastsetting av ny åpningsbal anse. NVE har derf or utviklet en ege n modell for
beregnin g av åp ningsbalanser på grunnlag av detalj erte opplysninger over nettet for å
kunn e kontrollere om de skjønnsmessige beregningene ligger inn efor akseptable rammer.
I våre beregninger er vi kommet frem til en historisk kost for nettet pr. 01.01.92 på kr. 907
mill . mot VAE's kr 924 mill . Grunnen til denne differansen pa kr. 17 mill . skyldes i hovedsak
to forhold. Det ene er at vi i vår modell har benyttet en langt mer detaljert kostnadsinndeling
enn det VAE har gjort. Mens VAE kun har benyttet en felles enhetskostn ad pr.
spenningsnivå og nettype (luftl edninge r og jordkabl er). har vi benyttet ulike ko stnader for
hver enkelt dimensjon. Det andre er at vi har brukt EFI 's kostnadsindekser I motsetning til
VAE , som har brukt konsumprisindeksen. Da kostnad sindeksene til EFI viser en noe
sterkere prisvekst enn konsumprisindeksen , bidrar dette til at vi komm er til en noe lavere
histori sk kost enn VAE.
På grunnlag av den hi stori ske kost pr. 01.01.92 på kr. 907 mill og den
alderssamm ense tning VAE har oppgitt for de ulike nettene har vi beregnet bokført verdi pr.
01 .01.92 til kr. 660 mill.
Når det gjelder indirekte aktiva bygg er verdijusterin gene pa faktisk hi sto ri sk ko st
dokum entert i regnskapene. NVE har de rfor ikke noe å utsette på de nye bokførte verdi ene
pr. 01 .0 1.92 for di sse driftsmidlene.
Til kl agepunktet om at VAE har benyttet en for høy avkastningssats vil vi få be merke
følg end e. For 1993 var det anl edning til å bereg ne maksim alt 11 % avkastnin g på investert
kapit al I følg e vare retningslinjer under forutsetning av at everket driver effektivt. For 1993
beregn et VAE en avkastningssats på 9,5%. Sammenligning er vi har foretatt mellom
sammenlignbare eve rk for 1993 vis er at VAE ikke har dårli ge re effektivit et enn
gjennom snittet. Vi finner således ikke grunnlag for å pålegge VAE å se nke
avkastnin gsprosenten til unde r de 9,5% so m everket har benyttet i 1993.

Vedtak
Med henvisning til v{ue retningslinjer for årsoppgjør. åpningsbalanser m.v. av juni 1991,
hvor vi har sagt at der det benyttes skjønn ved fastsettelse av ny åpnin~~sbalanse, skal det
utvises forsiktlCjhet ved lJtøvelse av dette skjønn, vil vi pålegge VAE ;i korrigere balansen pr.
01.01.92 slik at den t)okførte verdien på selve nettet utgjør kr. 660 mill Dette innebærer at
anleggsreglstr;ret OgS~l
korrigeres for å komme frem til en historisk kost som S3msvarer
med bokfCl rt verdi. Korreksjonen av ;mleggsregisteret bør bestå i a Justr;rl; ned historisk kost
på de investenngr;ne som ikke er regnskapsmessig dokumentert. dvs dp aktiverie
investeringene som tidligere ble utgiftsført. Vi vil derfor be VAE om ~1 sende NVE en
forenklet oversikt over det nye anleggs registeret når dette foreligger. som viser de årlige
totale historiske kostnadene. avskrivningene, akkumulerte avskrivningr;r og bokfør1 verdi.
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2. Omlopsmldler er satt for IlOY!.
I tariffgrunnlaget for 1993 har VAE beregnet ikke rentebærende omlv)psmldlc;r til kr. 57,2
mill., noe NHO mener er for høyt. For å vurdere dette klagepunktet har VI tatt IJtgangspunkt i
det innsendte regnskapet for 1993. I følge dette regnskapet er gjennomsnittlig
arbeidskapital som blir lagt til grunn ved beregning av avkastninC] pa monopolvirksomheten
kr. 49,37 mill.
VAE sier I note 22 i reqnskapet at dette beløpet er fremkommet ved elt cjr:n forenklede
metoden er benyttp!. Denne metodpn har imidlertid VAE misforst:ltt. del f'verket flar satt
utgående balanse for Ikke renteba:;rende fordringer og lagertJeholdnrnC) Ilk netllnntektene
dividert pa 12. Inng~lende og utgående balanse er sa summert og delt pil 12. Det VI har
ment med den forenklede metoden er at ikke rentebærende fordringer kan settes lik
nettinntektene dividert på 12. Dette gir ikke rentebærende fordringer på kr. 22,38 mill. Ved å
legge til gjennomsnittlig lagerbeholdning på kr. 14,44 mill. blir netto arbeidskapital som kan
legges til qrunn ved beregning av avkilstninCJ på monopolvirksomheten kr. 36.82 mill.
Vedtak
VAE må redusere nr:tto arbeidskapital som legges til grunn ved hereC]rllflrl ilV Clvkastninq på
monopolvirksomheten med kr. 12.55 mill fra kr. 49,37 mill. til kr. 36.8:? rnill

3. Indirekte Clktlva er satt for høyt pC].a fpll fordeling.
NHO tar opp under dette klagepunktet to forhold. Oppskrivning av rncJIJr?kt(:; aktiva og
fordelinqen av disse pa monopolvirksomheten og øvrig virksomhet. OppskrlvnimY:rl har vi
behar.dlet under punkt 1. Påstanden om feil fordeling av indirekt(~ aktiVi] cl!C:ldr:r byqninC]er.
som I for stor grad blir belastet nettet.
I følge regnskapet for 1993 hilr den totale bY~lnlngsmassen I VAE 0;[1 tJ()k!() rt pa kr 143.El4
mill. Dette fordplr:r seg pil monopol- o~l øvrig virksomhet med henholdSVIS kr. i32}'j8 mill of]
kr. 61.06 mi!1 Of:; byqnlnqene som I sin helhet kun blir benytt(ot I mon()[!olfllflksJonen er fort
direkte pa eJette vlrksomhetsomrade. Fpl/es bygningpr derimot er ford(;lt IIlPl/om cJp IJlike
virksomhetsormadene I henhold til antall årsverk i den enkelte bycHlInq noe vi finner å V~Ere
en akseptabel fordellnqsnokkel i dette tilfelle!
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Vedtak
NVE vil Ikke gi NHO medhold i påstanden om at indirekte aktiva er fordelt feil mellom de
ulike virksomhetsområdene.

4 Fell furclellno (JV felleskostnader/ indirekte kostnader.
Kla~ler hevder Clt Indirekte kostnader blir fordelt etter en feil fordelingsnokkei, slik at nettet
blir belastet med en for stor andel av de indirekte kostnadene. Som bevis på dette har NHO
pa grunnlag av et notat fra VAE av 10.05.93 satt opp noen beregnrnger som viser Clt
prosentandelen av de indirekte kostnadene som blir belastet nettet i VAE ligger lanqt
hoyere enn I andre everk

Grunnen tI! at NHO kommer ut med en så høy prosentandel i egene hereqnlnqer er at det
har vært en misforstaelse mellom dem og VAE mhp begrepet indirekte kostnader. I
begrepet Indirekte kostnader har VAE lagt kostnader som er direkte henførbare til
monopolvirksomheten, men som er felles for de ulike nettnivåer. Faktum er at den
prosentandelen av de indirekte kostnadene som blir belastet nettet i VAE ligger på samme
nivå som de everk NHO viser til.
De fordpllflqsfl()klene VAE hClr benyttet for å fordele felleskostnadefle: er t)eskrevet i note: 19
I regnskaperlP fm 1 g93 som er tilsendt NVE. Vi vil siterp noe av dR! VAE ~l(C;r skriver:
«Først mi:l eJet SIC?S at vi legger stor vekt p~1. a føre alle kostnader direkte IJt der de horr?r
hjemme nar delte er mulig. Ved fordeling av felleskostnader er følgende prmsipper lagt til
grunn. De administrative lønnskostnader knyttet til økonomi, personal, informasjon, ledelse
etc. er delt ut til de enkelte virksomhetsområder etter deres relative lønnsandel. Andre
administrative driftskostnader er fordelt etter sum av både lønn og andre driftskostnader
innenfor hvert virksomhetsområde. Alle kostnader knyttet til øVrige fellesfunksjoner er delt ut
etter bruksomfang blant de ulike virksomhetsområdene. Kostnader knyttet til transrort er
fordelt etter nokkei for hvem sorn benytter transportrnidlene. Hver hll/rmlcqCJsrndskin Cf I
VAE ført ra egen konto i reqnskapct. med en ansvarskode som oppqlr tllhnnqhet til n!
vlrksomhe!somrade. Disse kostnadene er derfor veldig nøyaktlq fordelt nw(J Ilte bruk av
skjonn. »
Som det frerngar av denne noten har VAE laqt ned et betydelig cJrtJeld for d komme til en SZ:l
riktig fordeling dV felleskostnadene som rnuliq.
Vedtak
NVE har Ingen tJernerkninqer til (len fordelinq av fplleskostnader pel vlrks()fTlllctsornraricr
VAE hCir foretatt I 1gg3
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bf?talef for liten del av df? totale kostnacjene I reCjlc)[l;!lrwttr?l

NHO hevder at flere av linjene pa nettnlvd. 1 ma legges inn under vlrksomhetsomrariet
produkSjon i VAE, da disse er bygget for a fø re frem produkSjonen. Det .siktes ria til linjer
hvor det ligger noen fa hytter og hus ved kraftstaSJonen. Dessuten menpr NHO at VAE har
feil skille mellom nettnivd 1 oq 2.

s
I følge opplysninger fra VAE er følgende linjer lagt inn under virksomhetsområdet
produksjon:
Laudal tilfø rselslinje
Bjelland tilførselslinjr:
Kuli tilførselslinje
Finsa tllførselslinJl'?
Logna tilførselslinj(':
VAE opplyser at ved Lcwdal oq Logn;] kraftvprk Ar dRt At lokalt forbruk som illsvar(:r
henholdsvis 450 og 300 boligekvIvalentfor. OR tilhorende linjene har si'llecJes toveis forsynlnq
og burde vært en del av regionalnettet.
Videre viser det seg at VAE har laqt to "rene» produksjonslinjer inn under reglonalflC:lte1.
Dette gjelder Haverstad oq SmelancJ. VAE hpvder (lt disse to linjenes fpiiplassering ma spes
mot feilplasseringen til linjene LaucJal ol) Loqnd.. Fur denne type linjer er elet i forstA rekke
kapitalkostnadene som veier tlHl~lt. I henhold til VAE's anleg9sregister er de to linjCnp
Laudal O(J Logna f0rt opp med en bokfori verdi på kr 4,8 mill., mens linjerlR H{werstad og
Smeland er ført opp med kr 0,18 mill i bokført verdi Det er således lite som tydE':r pa at
regionalnettet blir belastet med for hoye kostnader p.Cj.a av feilplasscrmoene av nevnte nett
pa virksomhetsområdene.
Dessuten viser VAE til at det flrlm~s (n=:rIR» forhrukslinwr som CJar fr,! !i".;I:)r\;lim?itf?t til
forbruker. som i Sin helhet er tlllaqt r(;(jlonalnette!.
Nar NHO hevder at VAE har feil Skll18 nlPllom neltnivCl 1 og 2, er det rX1 r;fwlfllaq iW den
prosentvise fordelingen av nedtransformeriflgskostnaden pa 40% sorn er tlllaCJt nettnivå 1.
Til dette har VAE forklart at nettnivzi 1 ikke helastes kostnader knyttet til selve
nedtransformeringen. Kostnadsfordf?linqen i VAE er slik at den følqer ansvarsornrader De:
som har ansvaret for transformatorstasjoner har ogsc'i ansvaret for lifljf'":frlt. bryterf81t etr:
VAE hcH valgt å (Jefinere nettniva 1 slik al det hlir et sammenherlqeflcJr' !il'tt. NVE er ikke
uenig I at dRt kan for8tas ct slikt skille som VAE Il(~r har gjort men NVE k:lfl ikke stotte at
kostnader for tornt, gjerder. hyqnim]C?r (:tr:. vecj transformatorsti:lsJOrlt:w' t,Jlr fordelt rnellom
nettniva 1 og 2. Dette er etter var mefllflCJ kostnad8r som oppsli3r pq.il ;iv s(,lw,
nedtransformerin~]en og bor siiled8s ikkc: helastes npttnivCJ. 1.
Vpdtak
Fra de to linjene Laudal oq Lognd (=:r det etl("r viir vurdennq et sa hetvdellq uttak at det kan
forsvares å leqqe (Jlsse umj(~r rf?Cjlonalm?ttel De to Ilrljene Hiiverstad (Hl Srneland. Iwor d8t
ikke skjer noe Iltlak. kan i sin helhet leqqc:s HIn IHlder rr0c111ksjon VI vil :)(Jic,des he VAE om
å rydde oP[! I disse forhold mhp fremtidlCj tarrffenng Da de økonomiske (lf] cl8rrTlecl
tariffmeSSige konsekvenser vecJ om[!lassennq av diSS(=; IlfljRne vil V,BfP m(Jqc?t srn(1. finner VI
Ikke <]nmnlaq for Cl. be VAE om (J forp-id noen form for korriCjerin(J av t;\rlfff"rw for 1g~l] pa
dette punkt
Nar det Qj8lcJer skille? mellum rw!tnlvd 1 ClCj 2 c;r VI t)(l[e (ielvls enige nle(J VAE I cJ8n
kostnadsfordellnCjen som er foretatt. Det vii SI at vi er enlCje i at linj8felt. !)rytpr-!elt etr: før
nedtransformerinq kan I(?qqes til neltnivd 1. fTlpnS k()stnader til tomt. eJjC?rcier etc ICCJ\lCS I Sin
helhet urlcJer neltnlva. 2. Vi vil deSSIlten tx~ VAE om H tOf(=;t~1 en mc:r direkte; fCJrinCj av
kostnddpne enn det som CJJures I CJdCj

6. Diskriminering mellom kundegrupper.
NHO hevder at VAE benyttet feil brukstider for kundene pa nettnivå 5 og at
sammenlagringsgevinsten ikke kommer alle kundene til~l()de

I notat av

1~J

1294 har VAE beskrevet hvordan overf0ringstimffene for HJ::B, 1994 og 1995

er bere~lne?t I 1 CJ93-bpregningene har VAE fordelt nettkostrlacJe?fle? pa dE; (?nk(~lte
nettnivaene i henhold til effektbelastningen i høylasttimen For n(?ttnlva 1 og 2 hlp avregnet
effekt hos den e?nkelte kunde satt lik effektuttaket i everkets hoylasttime Dette er en
metode som VAE e?tter pålegg fra NVE har forlatt og benytter fra og mpd 19~J5 samme:
metode som for de cwnge nettnivåene et gjennomsnitt av de tre høyeste
månedsmaksimalene Metoden som ble benyttet i 1993 hadde d(?n svakheten Clt
maksimaleffekten hos den enkelte kunde nødvendigvis ikke falt sammen med everkets
høylasttime og det kunne således oppstå store skjevhete?r nlPd hensyn tri fordelrngen av
effektkostnadene pfi kundene på de to netlnivåene med en sa lHlO yaktlCJ metode.
Fordellngerl av sammenlagrrngsgevinsten mellom kund(?r pc! ulike ne!tlllVd hle? Imidle?rtid ikke:
påvirket av denne metoden.
For nettniva 3 til 5, hvor kundene? ble avregnet etter middel av de 3 hDyeste
månedsmaksimalene, ble effektprisen basert på everkets høylastlime omreqnet slik at den
ble tilpasspt gjennomsnittlig avregnet effekt. Videre ble en cjr?1 av effektprrsen pi'l de? tre
neltnlvåene omregnc;t til energipris ved å benytte brukstidene for avrerlnc;t f?ffekt. PA
neltnivzl ~ har imldler1id de? fleste kundene ikke effektmalino. VAE har henyttet 4000
brukstmwr for alle klinder på nettnivå 5. Selv om det i eltenlo knn konstateres at delte ikke
er en korrekt nldte a tx?regne? overf0rrngstariffene pa. rml eiet sees I silmmc;nheng me?d de
retninCjsllfljPne som C1Jrlldt pA det tidspunktet og hvor det Ikke? var OppCJllt hvilke brukstider
som skulle c]jelde for de ulike klJfldegrupper uten eftektm{lllng. Dessuten innVirker dette kun
på kostnadsfordellnqen mellom kundegruppene på nettnivå 5 og ikke på fordelingen av
sammenlaqllrlgsqevinsten mellom nettnivåene.
VedtClk
Den rl1iltC:f1 VAE har I)c'reqnet overionngstdliffer pd for 1 Cl:):) rn;IC;C;E;~, I Hllil1(;rlllc;nq rned
de retnlnqsllnjPr som fJJaldt pil det tidspunktet. Berr?CjnlnqslIliltcn Virker Ikke diskriminerende
med hensyn til fordellflg av sammenlagringsgevinsten rnellom ncttnlviwne Det er pfi
nettniva 5 at det oppstar skjevhe?t i kostnadsfordelinqen mc?llom dr? (?nkr?ltr: kundeqrupperw
p.g.a fer! hrukstider. On samtlige av de be?drifter som sUlr hak denne klaqt;fl (?r tilknytte?t
enten nettniva 1 eller 2. vil denne skjevheten ikke pavirke oVf?rforrmJstarlffene til diSSe?
bednftf?ne NVE fmner clerfor ikke gnJflnl<1g for å gl NHO fIledilold i pa~;t;mden om <1t det
foreligqer noen form for diskriminering mellorn klJndeqnippu pil ulike nettIlIVd.

Oppsummerlnq dV vecJtdk

Vedtiik klaqeptmki 1. kostnildsqrunnlaq.
Med herlVlsnlf1C] lil Vdfe fetninqslilljer for arsoppcdJOf, aprlinqsbalanser fll.V av Juni 1991,
hvor vi har sagt Clt de?r det benyttes skjønn ved fastsettelse av ny apnmqsbillanse, skal det
utVISf?S forSiktighet ved utøvelse av dette skjønn vil VI paleSlge VAE å korrigere halansen pr.
01.01.~12 slik at de:rl l;okfur1e verdien på selve nettet utCJJor kr 660 rnill D0ltl? innebærer at
dfllegcJsreCjlslelc::t OqSil m;i kOIriDeres for å kornme frpm lil en historisk kost som samsvarer
med bokfort verdi. KorrekSjonen av anleggsregisteret bør hestå i å justere ned histOrisk kost
pi'l de Investeringer sorn ikke er regnskapsmessig dokumentert, dvs de aktiverte
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investeringene som tidligere ble utgiftsført. Vi vil derior be VAE om å sende NVE en
forenklet oversikt over det nye anleggsregisteret når dette foreligger, som viser de årlige
historiske kostnadene, avskrivningene, akkumulerte avskrivninger og bokført verdi.

Vedtak klagepunkt 2, omløpsmidler
VAE ma redusere netto arbeidskapital som legges til grunn ved bererFllrHl av
monopolvirksomheten med kr 12,55 mill fra kr 49,37 til kr ]682 mill.

dvkilstnin~J

pa

VecJtak klagepunkt 3, indirekte aktiva.
NVE vil ikke gi NHO medhold i påstanden om nt IncJlrekt0 ;lk1lViJ pr forde'11 fell mellom d(:
ul ike VI rksomhetsom rådene.

Vedtak klagepunkt 4, felleskostnader.
NVE har ingen bemerkninger til den fordeling av felleskostn,Hk:r pel virks()rnhetsomr{ider
VAE har foretatt i 1993.

Vedtak klagepunkt 5. egenproduksJoner1.
Fra de to linjene Laudal og Logna er det etter var VUrdE?rirlCj pt sa tJetydc'llC) lJttak at det kan
forsvares å legge disse under regional nettet. De to linjene H~Jversta(j OD Smeland, hvor det
ikke skjer noe uttak, kan i sin helhet legges inn under produksjon. Vi vil således be VAE om
å rydde opp i disse forholdene mhp fremtidig tariffering. Da de økonomiske og dermed
tariffmessige konsekvenser ved omplassering av disse linjene vil være meget små. finner VI
ikke grunnlag for å be VAE om foreta noen form for korrigennCj av tariffene for 1993 på
dette plJnkt
Når eJet gjelder skille mellom nettnivd 1 oq 2 er vi I);:lre delVIS c;nrqe mc:d VAE I df?n
kostnadsfordelingen som er foretatt. Det vil si at vi er erlicje I ilt Ilni\;f(~lt hry1ere etc før
nedtransformering kan legges til nettniva 1, mens kostniieJer lil torn!. eljC:rder etc leCJCJes r sin
helhet under nettnivfi 2. Vi vil dessuten be VAE om å forotd en rm?r cJlrektf? forlflCj av
kostnadene enn det som C)jøres i daC).

Vedtak klagepLJnkt 6. diskriminering.
Den måten VAE har beregnet overio ringstanffer P~1 for 1993 mel sees I sdrnmr?nhenq m(~d
de retninqslinjer som gjaldt på det tidspunktet. Beregninqsmaten Virker Ikk(' diskriminerendE';
med hensyn til fordeimgen av sammenlagrinqsgevlnsten mellom nettnlvdenc'. Dpt er pil
nettniva 5 at det oppst{n en skjevhet i kostnadsfordelingen fIle110m de enk(?lte
kumJegruppene p.y'] feil brukstider Da s3mtlige av de bedrifter som SUll bak denne klagen
er tilknyttet enten nettnivå 1 eller 2, vil denne skjevileten Ikke p~ivirkC' ovc:riorrnCjst3riffene til
disse bedriftene. NVE finner derfor ikke grunnlag for CJI NHO medholcJ i pastanden om at
det foreligger nor?fl fonn for cJiskrimrnering mellom kundeCjrlJppr?r pi1 lllikc:; r\r?ttniva.

a

Effektuering av pålagte vedtak.
Våre vedtak i denne tvistesaken innebærer at VAE ma redusere cjen t)okfo rte verdien på
nettvirksomheten med totalt kr. 52,55 mill. Med en avkastningssats pa 9.5(j;) gir dette ca kr.
5 mill. i for ~lOy avkastning for 1993. som må påplusses cjPfl av VAE hereqfledp
meravkastninCj for deltp ;"nct P8 ca. kr. 5,4 mill
Mod 111Is(;rl
Erl0k- oq rTliHkc:dsavcJcllrlry::rl

l\f~k

(h! /1 r--

1~!f;t!/J (',

Jan Moen\
avdellrlCjsdlrektn r

Pal Mel(1flCJ
sr:ks!onssj(,j

Likelydende hrev NHO Vest-Agder
Kopi

N;Prlnqs- og 8n8rqicJepartcmentpt

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energideparternpntct Innen 3 uker fra det
tidspunkt underrotninq er kommet fram til partene. jfr. forvc11tninqslovclls § VI. Eventuell
klage skal beqrurlrlc;s skriftiiq. strlos til Na?rinqs- oq (OnorrwJc'part(?nlprl!r( (J(] somlcs
gjennom NVE.
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PLASSERING PÅ NETTNIVÅ

Innledning
Viser til brev av 31.01.95 der GMI mener at Sør-Troms Elforsyning urettmessig har
plassert selskapet som kunde på nettnivå 5 for årene 1991, 1992 og 1993. NVE
avgjør tvistesaken i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring,
omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsre(,JE.'ntens resolusjon av
07.12.90 med ~lJemmel I energiloven av 29.06.90 nr. 50

NVEs vurdering
GMI har et uttak for perioden 1991-1993 som ligger i grenselandet for plassering på
nettnivå 4 etter retningslinjene som gjaldt for 1994. Retningslinjene for beregning av
overføringstariffer som gjaldt for den aktuelle perioden, ga imidlertid ingen spesifikke
anbefalinger angående behandling av kunder som la i grenselandet mellom nivå 4
og niva 5 Everkene hadde derfor en større frihet ved plassering av kunder på
nettniva for disse årene. Det var først for 1994 at retningslinjene ga mer presise
føringer for hvilke kriterier som skulle legges til grunn ved plassering på nettnivå.
NVE finner derfor ikke at GMI har vært urettmessig plassert som kunde på nettnivå 5
for perioden 1991-1993.
Det stilles og sa spørsmål vedrørende Sør-Troms Elforsynings plikter til å opplyse
om klagerettigheter. I tvist med en kunde plikter et everk å opplyse om hvilke
klagerettiglleter kunden har, og hvem som er rette klageinstans.

Konioraoresst? 1I.1I1Jdt /f,/7unsgate 29
Postac}.resf:.e-. Pns[:Jcr.s 5091, /l.1,1J
0301 0:0 '('
J

Telefon 229595 95
Telefax 2295 90 OC

Vedtak
Sør-Troms Elforsyning AlS har ikke brutt NVEs retningslirljer ved a avregne GMI
som kunde på nettnivå 5 for perioden 1991-1993. NVE finner cJerfor at GMI ikke kan
kreve a bil avregnet som nivå 4 kunde for disse arerlP
Sm-Troms Elforsyning skulle imidleriid hå opplyst GMI om

klJlldtC~rs

klagerettigheter.

Med hilserl
Enok- og markedsavdelingen
-l

~~~
MO~\

Jan

Avdelin~Jsdirekto r

Likelydende tJr0V Sor-Troms Elforsyning AlS
KopI: Nærlngs- og energiciepartementet

Denne avgjorelse kan paklages til Nærings- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt
underretning er kommet fram til partene. jfr. forvaltningslovens § VI. En eventuell kl3ge sk31 begrunnes
skriftlig. stiles til Nærings- og energidepartementet og sendes gjennom NVE.
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Lyse Kraft
Postboks 323
4301 Sandnes
Saksbehandler:
Arne

M. Torgersen, MM

22 95 91 56

TVIST OM LYSE KRAFTS PUNKTTARIFFER 1993
Vi viser til brev av 23.12.93 fra Gjesdal everk, der Gjesdal everk ber om at NVE tar
stilling til beregningsgrunnlaget for Lyse Krafts punkttariffer for 1993. Lyse Kraft
svarer på Gjesdal everk sine innvendinger i brev av 8.3.94. Lyse Kraft har på
forespørsel fra NVE i sitt brev av 15.8.94 gitt utfyllende svar og dokumentasjon for
sin håndtering av mottatte refusjoner gjennom Statnetts overgangsordning samt
utregningen av leie for linjer og bryterfelt.
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.
Den konkrete tvisten dreier seg om tariffcring av regionalnettet som eies og drives
av Lyse Kraft. Gjesdal everk formulerer sine innvendinger mot Lyse Krafts tariffer
i fire punkter:
1.

Gjesdal everk anfører at den lokale innmatingen til Lyse Kraft ikke er med å
dekke regionalnettskostnadene. Gevinstene ved sammenlagring godskrives
bare virksomhetsområdet produksjon, og dette finner Gjesdal everk urimelig.

2.

Videre fremholder Gjesdal everk at anlegg som er til for produksjonen, skal
holdes utenfor kostnadsgrunnlaget for beregning av regionalnettstariffen, for
å sikre at slike anlegg blir belastet virksomhetsområdet produksjon.

Kontoradresse. Mldde/thunsqate 29
Pos~adresse Postboks 5091 ~ Mal
0301 Oslo

Telelon. 22959:,95
Te/efa.1 2:) 95 90 00
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3.

Gjesdal everk finner det også urimelig at regionalnettet betaler leie for
bryterfeltet i Lysebotn kraftverk.

4.

Til sist kommer Gjesdal inn på at Lyse Kraft fikk refundert et større beløp som
en del av overgangsordningen som ble etablert i forbindelse med overgangen
til punkttariffsystemet. Gjesdal everk hevder at refusjonerl ikke ble tatt hensyn
til ved utregningen av tariffen for 1993.

I sitt svar viser Lyse Kraft til at NVEs retningslinjer som var gjeldene for det aktuelle
tidsrom, ikke spesifiserer presist hvordan netteier skulle fordele punkttariffer mellom
uttak og innmating.
Lyse

Kraft forklarer

at kostnader til

stikkledninger ble

ført

som

leie

fra

virksomhetsområdet regiona/nett til virksomhetsområdet produksjon. Leien er i følge
Lyse Kraft, fastsatt i tråd med sentralnettets satser for innleie

iJV

anlegg. Lyse Kraft

opplyser at stikkledningene fra produksjonsanleggene stort sett er avskrevet fullt
ut og har lave bokførte verdier. Lyse Kraft fremholder at hvis en fører disse
anleggene opp som en del av kapitalen for virksomhetsområdet produksjon, ville
produksjonens bidrag til dekning av kostnadene i nettet være lavere enn når en
belaster virksomhetsområdet produksjon med leie for linjene. l tillegg synes det
vanskelig å henføre vedlikeholdskostnader på en korrekt måte.
Når det gjelder regionalnettets leie for bryterfelt i Lysebotn kraftverk,
argumenterer Lyse

Kraft med at disse

bryterfeltene

ligger inne,

selv

så
når

produksjonen stopper. Lyse Kraft betrakter derfor bryterfeltene som nettrelaterte
og ikke produksjonsrelaterte.
Til punktet angående overgangsordningen i Sentralnettet anfmer Lyse Kraft at man
valgte å se bort fra overgangsordningen fordi man ikke visste noe eksakt om
utjevningsbeløpet, - hvis man hadde tatt hensyn tilordningen, måtte man ha øket
tariffen når ordningen opphørte, - man baserer tariffene i regionalnettet på
budsjetterte størrelser og en vet ikke eksakt hva disse størrelsene er før tariffåret
er omme. Lyse Kraft konkluderer med at overskudd i nettvirksomheten holdes innen
virksomheten. Man tar hensyn til tidligere års overskudd når en utformer tariffene.

NVEs oppfattelse av saksforholdet og vurderinger knyttet til tvistepunktene
Punkt 1
Lyse Kraft leverer produksjon i det aktuelle regionalnettet fra Lysebotn (210 MW /
1079 GWh), Fløyrli (29 MW/ 208 GWh), Maudal (25 MW/ 103 GWh), Oltedal (6
MW /

23

GWh)

og

Oltesvik

(5

MW / 20 Gwhl.

Gjesdal

everk hevder at

virksomhetsområdet produksjon ikke har noen vesentlig tapsbesparende virkning
i regionalnettet. Dette kan være en rimelig betraktning dersom man betrakter
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regionalnettet isolert. Regionalnettet må likevel sees i et videre perspektiv.
Innmatingen fra Lyse Krafts produksjonsanlegg i Lysebotn, Oltedal, Oltesvik, Fløyrli
og Maudal kan ha en tapsbesparende virkning i overliggende nett fra Åna-Sira og
Tonstad mot Stokkeland.
Virksomhetsområdet produksjon til Lyse Kraft betalte en tilknytningsavgift til
sentralnettet på kr. 8 pr. kW men ble ikke ilagt punkttariff utover dette. Hvorledes
netteier eksakt skulle fordele kostnadene mellom innmating og uttak var ikke gitt
noen entydig avklaring i NVEs retningslinjer fra mars 1992 som gjaldt i 1993. Våre
vurderinger av tariffer og kostnadsfordeling i Lyses nett i 1993 må derfor i stor
grad baseres på skjønn. Ut fra produksjons- og forbruksforholdene som gjelder i og
rundt det aktuelle regionalnettet finner ikke NVE grunnlag for å gripe inn mot Lyse
Krafts valg av fordeling av kostnader mellom innmating

0~1

uttak i 1993.

Punkt 2
Lyse Kraft har stikkledninger fra Fløyrli, Lysebotn og Maudal for å føre produsert
kraft frem til regionalnettet. Lyse Kraft har for 1993 valgt å la regionalnettet eie og
drive stikkledningene, og la virksomhetsområdet produksjon betale til regionalnettet

en leiepris for bruk av disse nettdelene. Nettseksjonen ved Lyse Kraft har redegjort
for utregningen av leieprisen i et notat av 12. november 1993. Virksomhetsområdet

produksjon er belastet for to av de tre 132 kV linjene mellom Lysebotn og
Tronsholen, samt bryterfeltleie for to bryterfelt i Tronsholen, til sammen kr. 3,4
mill. Lyse argumenterer med at hvis produksjonen faller ut, vil den tredje linjen være
i bruk for å dekke opp forbruket under Moen og Dalen, og kostnadene knyttet til
den tredje linjen skal derfor ikke belastes produksjonen.
NVEs prinsipp som var nedfelt i retningslinjene av 1992, var at "kostnader for de
deler av nettanlegg som åpenbart er bygget for bare å fremføre produksjon, skal
betraktes

som

produksjonskostnader

og

henføres

til

forretningsområdet

produksjon". Der er ikke spesifisert om produksjonsrelaterte nettdeler skal inngå i
nettkapitalen eller produksjonskapitalen. Sålenge virksomhetsområdet produksjon
betaler

en

leiepris

som

i

rimelig

grad

gjenspeiler

både

avskrivninger

og

normalavkastning, så vurderer NVE at virksomhetsområdet produksjon oppfyller det
ovenfor siterte kravet om henføring av produksjonsrelaterte kostnader. NVE
vurderer at Lyse Kraft har ivaretatt disse hensyn ved sitt valg av leiepris. NVE har
forståelse for Lyse Krafts vurdering av at å skille ut de spesifikke kostnader som
er knyttet til drift, reinvesteringer og vedlikehold av de produksjonsrelaterte
nettdelene, kan være beheftet med unøyaktigheter. Bruk av leiepris vurderes i
denne sammenheng som et alternativ.

Punkt 3
For 1993 belaster Lyse Kraft sitt regionalnett med kr 1,75 mill i leie for tre og et
halvt bryterfelt i Lysebotn kraftstasjon.

Dette refererer seg til bryterfeltene mot

I~

Moen,

Dalen,

bryterfeltet

på

en

av

linjene

til

Tronsholen

og

et

halvt

koblingsbryterfelt. Lyse kraft argumenterer med at disse feltene må ligge inne for

å forsyne områdene bak Dalen og Moen, selv når produksjonen er utkoblet. Denne
praksis har Gjesdal everk stilt spørsmål ved i brev til NVE.
På forespørsel opplyser Arild Skretting, Lyse Kraf1, at Lyse Kraftstasjon ble bygget
i 1953. I 1965 ble linje lagt mot Moen for å knytte Moen til Samkjøringen.

I 1972

ble en 132 kV linje bygget fra Lysebotn Kraftverk mot Dalen, fordi 50 kV linjen fra
Helle ikke lenger var tilstrekkelig til å dekke behovet.
NVEs retningslinjer for beregning av overtøringstariffer i sentral- regional- og
distribusjonsnett av 1992 var gjeldende for 1993.

Her står det, som allerede

nevnt, at "kostnader for de deler av nettanlegg som åpenbart er bygget for bare å
fremføre produksjon, skal betraktes som produksjonskostnader og henføres til
forretnings-området produksjon".
Lyse Kraftstasjon ble opprinnelig bygget for å forsyne Stavanger med kraft. I 1953
ble en linje bygget mot Tronsholen.

Ettersom produksjonskapasiteten i Lysebotn

Kraftverk ble bygget ut, ble overføringskapasiten øket ved at to nye linjer ble
bygget mot Tronsholen, først en i 1958, senere en til i 1963. Disse tre linjene til
sammen er tilstrekkelige til at Lyse Kraftstasjon får ført ut kraften, selv ved
maksimal produksjon ved alle seks generatorene.
I 1965 ble nettanlegg bygget fra Lysebotn Kraftstasjon og til Moen for å knytte
Moen til Samkjøringens nett, og for å dekke opp det økte behovet for kraft i dette
området. I 1972 ble nettanlegg bygget fra Lysebotn Kraftstasjon og til Dalen for il
forsterke forsyningen til dette området. I følge Lyse Kraft var det økt forbruk som
gjorde nettforsterkningene nødvendige.
NVE er av den oppfatning at da bryterfeltene i Lysebotn Kraftst3sjon mot Dalen og
Moen ble satt opp, hadde Lyse Kraft allerede etablert kapasitet tilstrekkelig til å få
ut kraften fra Lysebotn Kraftstasjon. NVE betrakter derfor ikke disse bryterfeltene
som produksjonsrelaterte og har derfor heller ingen innvendinger til Lyse Krafts
praksis med å la kostnadene knyttet til disse bryterfeltene (beregnet ved bruk av
leiepris) inngå i kostnadsgrunnlaget for beregning av regionalnettstariffen i 1993.

Lyse Kraft henfører også kostnadene knyttet til bryterfeltet på en av linjene til
Tronsholen

og

halve

kostnaden

knyttet

til

koblingsbryterfeltet

mellom

samleskinnene til virksomhetsområdet regiona/nett.
NVE forstår nettbildet slik at nettanlegget fra Lysebotn Kraftstasjon mot Tronsholen
(tre linjer med bryterfelt) og koblingsbryterfeltet mellom samleskinnene i Lysebotn

opprinnelig ble bygget for at Lysebotn Kraftstasjon skal få ut sin produksjon. Etter
at det ble etablert nett mot Moen og Dalen gjennom Lysebotn Kraftstasjon, fikk
nettforbindelsen mellom Lysebotn og Tronsholen en nettfunksjon utover det at
Lysebotn Kraftstasjon skulle få fremført sin kraft. Linjene knytter Moen til
sentralnettet og fungerer som reserve for både Moen og Dalen ved utfall av
produksjonen i Lysebotn Kraftverk. Lyse Kraft vurderer det tilstrekkelig at den ene
av de tre linjene mellom Lysebotn Kraftstasjon og Tronsholen ivaretar disse
nettfunksjonene for Moen og Dalen.
Lyse Kraft henfører kostnadene for den ene av de tre linjene mellom Tronsholen og
Lysebotn Kraftstasjon til virksomhetsområdet regionalnett, mens kostnadene
knyttet til de to øvrige linjene henføres til virksomhetsområdet produksjon (se punkt
to over). Tilsvarende fordeles kostnader knyttet til de tilhørende bryterfeltene i
Tronsholen.
Koblingsbryterfeltet mellom samleskinnene i Lysebotn Kraftstasjon har en funksjon
for både produksjonsvirksomheten og nettet mot Moen og Dalen. Bryterfeltet gir
mulighet for fleksibel nettdrift ved at man kan styre lastflyten på linjene i større
grad enn med en samleskinne. Fleksibiliteten kan utnyttes til a regulere lastflyten
for å oppnå minst mulig tap i nettet mot Moen og Dalen. I tillegg har en sikrere
forsyning i tilfeller ved feil på linjene og ved vedlikehold.
NVE vurderer at både produksjonsvirksomheten og nettvirksomheten har nytte av
koblingsbryterfeltet mellom samleskinnene. I denne sammenheng er det relevant

å nevne at NVE i retningslinjene av desember 1993, gjeldene fra 1.4.94, utdypet
sin oppfatning av hvilke kostnader som skal henføres virksomhetsområdet
produksjon. Her står det (s.9): Nettkostnader i de nettanlegg der krafttransporten
skjer enveis fra kraftverket til nærmeste utvekslingspunkt i nettet, og som ikke er
i bruk når kraftverket er ute av drift, skal dekkes fullt ut av virksomhetsområdet
produksjon.
Normalt vil

en

betrakte et koblingsbryterfelt mellom to samleskinner som

produksjons~anlegg.

I dette tilfellet er nettanlegg i ettertid blitt knyttet til

kraftstasjonen utelukkende for å dekke lokale behov for tilknytning til nettet.
Koblingsbryterfeltet har i dette tilfellet en nettfunksjon, også ved eventuell stans
i generatorene. NVE vil derfor ikke gripe inn overfor Lyse Krafts praksis for 1993
der en skjønnsmessig deler kostnadene knyttet til koblingsbryterfeltet mellom
virksomhetsområdene produksjon og regionalnett.
Punkt 4

Etter overgangen til punkttariffsystemet ble kostnadene i sentralnettet fordelt på
en gjennomgripende forskjellig måte enn før. Enkelte everk kom betydelig dårligere
ut enn tidligere, mens andre høstet gevinster av overgangen. Som følge av de

6
tildels betydelige endringene i fordelingen av kostnadene på kundene, vedtok
Statnett SF en overgangsordning for avregningsperioden 1.5.92 - 31.12.93.
Hensikten med overgangsordningen var å refundere et beløp til de kraftselskapene
som måtte bære en større del av sentralnettskostnadene, for å unngå et brått skift
i tariffene. For å oppnå en gradvis overgang, gav Statnett SF refusjonene en
degressiv profil der 2/3 av forskjellen i beregnet overføringsbeløp ble refundert for
åtte måneder av det første året etter overgangen (mai-des. 1992), og 1/3 for hele
1993. Årlige merutgifter til sentralnettet ble for Lyse Kraft utregnet til å være kr.
25.952.104. På grunnlag av dette ble kr. 9.920.000 refundert til Lyse Kraft for
1992 og kr. 10.264.970 ble refundert for 1993. Samlet utjevningsbeløp for
perioden 1.5.92-31.12.93 blir for Lyse Krah kr. 20.184.970. I tillegg er Lyse Kraft
godtgjort renter fordi utjevningsbeløpet ble refundert etterskuddsvis. Rentene
beløper seg totalt til kr. 806.310.
Gjesdal everk har stilt spørsmål ved at Lyse Krah ikke har tatt hensyn til refusjonen
av utjevningsbeløpet ved utregning av tariffen for 1993. NVE har vurdert to forhold
ved Lyse Krafts håndtering av refusjonene fra Statnett SF: Har Lyse Kraft fordelt
refusjonen for 1993 på virksomhetsområdene produksjon og regionaInert på en
rimelig

måte?

Skulle

Lyse

Kraft

ha

videreført utjevningsbeløpene

til

sine

regionalnettskunder ?
Avgjørende spørsmål er knyttet til hvordan refusjonene skal inntektsføres i Lyse
Krah. Først må man ta stilling til fordelingen på virksomhetsområdene regiona/nett
og produksjon. Lyse Kraft har valgt å fordele utjevningsbeløpet for 1993 med en
nøkkel som refererer en prognose for sentralnettskostnadene for 1993 som Lyse
Kraft selv har utarbeidet, dokumentert i et skriv av 14.5.93. Her er den antatte
sentralnettskostnaden for virksomhetsområdet produksjon satt til 87,8 mill.kr. og
antatt sentralnettskostnad for virksomhetsområdet regiona/nett er satt til 42,1
mill.kr.

Med

utgangspunkt

denne

beregningen

fordeler

Lyse

Kraft

utjevningsbeløpet på produksjon med 67,6% og regiona/nett med 32,4%. NVE
finner

det relevant

sentralnettskostnader

i

denne
slik

de

sammenheng
fremstod

å

etter

se

på

Lyse

Krafts

regnskapsavslutning

faktiske
i

1993.

Virksomhetsområdet produksjon ble faktisk belastet for 86,0 mill.kr, og tilsvarende
for virksomhetsområdet regiona/nett ble 41,1 mill. kr.
Lyse Krafts prognose for sentralnettskostnader som ble lagt til grunn for å fordele
refusjonen avviker ikke betydelig fra det som ble de faktiske sentralnettskostnader
for 1993 slik de fremkommer av regnskapstallene som Lyse Kraft har innrapportert
til NVE.
Det andre spørsmålet er hvorvidt Lyse Kraft skulle videreført refusjonen av
utjevningsbeløp til sine regionalnettskunder.

Bakgrunnen for ordningen med

økonomisk utjevning var at en skulle unngå et brått skift i overføringsprisene. Lyse

7

Kraft anfører i sitt brev av 8.3.94 følgende argumenter for ikke å videreføre til sine
kunder refusjonene fra Statnett SF:
1) Vi visste ikke noe eksakt om utjevningsbeløpet.
2) Hadde

VI

tatt hensyn til utjevningsbeløpet ved å skjønnsmessig redusere

sentralnetts-kostnadene i tariffen, ville vi ut fra det vi visste på det tidspunktet
høyst sannsynlig ha måttet øke tariffene igjen når overgangsperioden var over.
Ved å velge å se bort fra dette forholdet, ville vi opprettholde et stabilt tariffnivå .
3) Dessuten baserer en regionalnettstariff seg på budsjetterte størrelser og en
vet ikke eksakt hva disse størrelsene faktisk blir før tariffåret er omme. Det sier

seg da selv at en vanskelig bm oppnå kostnadsdekning i regionalnettet for hvert
år uansett. Det er heller ikke et mål. Målet, ifølge NVE' s retninCjslinjer, at en p{l
sl~l

kan oppnå kostnadsdekning i regionalnettet.

NVE gjør følgende merknader til Lyse Krafts argumenter: 1) På det tidspunkt Lyse
Kraft fastsatte regionalnettstariffene må utjevningsbeløpet som ville bli refundert
fra Statnett SF ha vært kjent. Statnett SF orienterte Lyse Kraft i et brev av
30.11.92

om

beregningen

av

utjevningsbeløpet.

Her

går

det

frem

at

utjevningsbeløpet ville bli 10,3 mill.kr. for 1993. Lyse Kraft dokumenterte sin
beregning av punkttariffer så sent som 15.12.92 i notat nr. 430/92 "Punkttariffar
for uttak frå regionalnettet til Lyse Kraft i 1993". 2) Overgangsordningens intensjon
var å refundere et utjevningsbeløp som ville gjøre Lyse Kraft i stand til gradvis å
øke tariffene for sine nettkunder for å unngå et brått skift. Ordningen var betegnet
som en overgangsordning og det er innlysende at man ved overgangsordningens
utløp ville havne på et høyere nivå. 3) Lyse Kraft har rett i at tariffene utregnes på
grunnlag av budsjetterte størrelser og at overskuddet innen nettdriften vil variere
fra år til år. Etter at Lyse Kraft fremførte sine argumenter, har NVE innført
retningslinjer for hvordan merl mindreavkastning generelt skal behandles for j
oppnå kostnadsdekning på sikt.
NVE finner det uheldig at Lyse Kraft unnlot å videreføre overgangsordningen fra
Statnett SF til sine kunder gjennom redusert tariff i perioden rett etter overgangen
til punkttariffer.
Lyse Kraft har for regnskapsåret 1993 inntektsført på

virksomhetsornr~idet

regiona/nett den delen av refusjonen fra overgangsordningen som referer seg til
1993. Lyse Kraft hadde i 1993 en avkastning på monopolvirksomheten som var
større enn den tillatte andel på 11 % av nettkapitalen. Noe av meravkastningen
skyldes at man unnlot å videreføre overgangsordningen i 1993. Selskapet
tilbakefører en tredjedel av merinntekten gjennom nettariffen for 1995, og følger
NVEs nye retningslinjer for håndtering av mer-/ mindreavkasning. Tariffen for uttak
er som følge av tilbakeføringen av for stor avkastning i 1993, blitt redusert fra 110
kr/kW pr. år til 101 kr/kW pr. år. Tilbakeføringen av de restrerende to tredjedeler
vil komme kundene tilgode gjennom nettariffen for 1996 og 1997.

8
Oppsummering. Vedtak.
Retningslinjene som var gjeldende for 1993, gir ingen entydig føring for hvorledes
innmatings- og uttakstariffer skal beregnes. NVE ønsker ikke å gripe inn overfor
Lyse Kr3fts praksis i 1993 ved fordeling av punkttariffer mellom innlevering og
uttak.
Til spørsmålet om produksjonsrelaterte nettdeler skal inngå i nettkapitalen eller
produksjonskapitalen, vurderer NVE at så lenge virksomhetsområdet produksjon
betaler

en

leiepris som

normalavkastning,

så

i

rimelig

oppfyller

grad
Lyse

gjenspeiler
Kraft

både

kravet

avskrivninger og

om

henføring

av

produksjonsrelaterte kostnader til virksomhetsområdet produksjon. NVE finner at
Lyse Kraft har ivaretatt disse hensyn ved sitt valg av leiepris.
NVE vil ikke gripe inn overfor Lyse Krafts praksis for 1993, der en belaster
virksomhetsområdet regiona/nett kostnader knyttet til enkelte bryterfelt i Lysebotn
Kraftstasjon som har spesielle nettfunksjoner.
Lyse Kraft unnlot å videreføre til sine kunder refusjonene som fulgte av overgangsordningen i sentralnettet ved ikke å ta hensyn til refusjonene fra Statnett SF i
tariffutformingen for 1993. Inntektene fra ordningen kommer Lyse Krafts kunder
til gode gjennom lavere tariff først for årene 1995-97.
Med hilsen
Markedsavdelingen

1ltUl~\

I

li·
j\./

Jan Moen \
avdelingsdirektør

//

Jon

. c:u;t0
/

Sag~n

,

'Seksjonssjef

Likelydende brev til:

Gjesdal everk

Kopi til:

Nærings- og energidepartementet

Denne avgjureben klm pitklHges til Nærings- o~ energidepartementd innelI 3 uker fra dd tiJspUJ~kt underrt'tning er konlfnet freln til
partene. jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage skal hegnllliles skriftlig, stiles til Nærings- og energidepartementet og sendes
grennom NVE.
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TVIST VEDRØRENDE HAFSLUND ENERGIS PUNKTTARIFFER
l.O I~NLEDNING
Østfold Energiverk klager i brev av 20 august J <)() , pa 1lafslund En'-T~2JS punkttariflcr for
1993 pil )0 og 132 kV regionalnettet Klagen er skrevct P;1 vegnc a\ Ustrold Energiverk,
Fredrikstad Energiverk, Rygge Elektrisitetsverk Rakkestad KOIllJllUrLlk Elverk, Råde
Elektrisitetsverk og Trøgstad Elverk (Heretter reteren til som Evcrkcne) Tariffen for 1994 er
bygget på de samme prinsipper som 1993 - taritfen og inkluderes i kla!-!en ved brev av 24
februar 1994 fra Thommesen Krefting Greve Lund Det samme gjelder tariffen for 1995 som
inkluderes i klagen i brev av 21. april 1995.
Partene har hatt en gjensidig bindende avtale ( Heretter referert til som OsrtoldavtalelJ ) for
overf(.lring datert 090185. Denne avtalen byggcr pil <l\talc <1\ 12 lO;,. med tillegg a\
1903 79. Østfoidavtalen er gjensidig bindende til ; l cksernhcr 2()() l lllen partene har overfor
hverandre forpliktet seg til en overgang til punkttarilhvSkJ1lct fra () l I) l <)l
Everkene hevder imidlel1id at en overgang fra Ostfolddvtalcn til pUl1"'ttariffsvstemct
økte overføringskostnader og har derfor brakt tvisten inn for ~VI

medt~~rer

Klagen kan sammenfattes i følgende hovedpunkter
I. Avkastning, klagens punkt l
2. Kapitalgrunnlag med avskrivninger, klagens punkt 2.~ og+
3. Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader~ klagens punkt .:;
4 Jnnmatingstariff klagens punkt h og 7
NVE avgjør tvistesaken i medhold av forskrift om produksjon, o!11f(lrl1ling, overføring,
omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregcntcl1s resolusjon av 071290 med
hjemmel i energiloven av 2006 90 nr "0

Kontoradresse. M!dd<'i!hunsgatc 29
50(' 1, /l.1.1j

Pos:adre~<';e P()~::no",:.:,
03(i 1 O.(;;':J

Telefon. 229.'7 Cl!)

:7,~

rc:!('fa),. 2::' 9:; fHJ Oi~'

r, ~

.

'I" l

·"),'"1

1.1 Klagegrunnlaget
Klagen av 20 august 1993 baseres på at Hafslund Energis punkttariffer gir høyere
overføringskostnader ( 85,2 mill kr ) mot 0stfoldavtalen ( 76,0 mill. kr ) Det refereres til
retningslinjer for beregning av overføringstariffer av mars 1992 punkt 3 I om at en overgang
til nye kalkyleprinsipper ikke skal f(~re økning i prisene
I tabellen nedenfor fremgår klagegrunnlaget p r 20 08 93 I brev av 28 10 94 fremlegger
Hafslund Energi en beregning av hva Everkenes overføringskostnader ville blitt i 1992 ved
bruk av endelig 1992 tariff Dette vises nedenfor som punkttaritf 1992, versjon 8

I~~--I
Pnonlcl1 ()VCrl"rI!W
l Jtkohlbart J(lfhnrk

Mcngdc

11(,

Østfoldavtale

FllnkttariH

1')1)2

1')1)2

2() m~ '):l
eks
scntlalIlctt

20.m: ')1
cb
scntralnctt
159 kr / kW

*

521,3 MW
()()O MWh

l'unktlanJT
1992
IU.'IOII S

d:s
scntralnett
148kr/kW
I <), \11 e /
kWh

2,(JI "n: /
kVv11

*

Punkttan Jr
19'J:)

PllnkttanlT
I ()9'f

l'unkttarilT
1995

lllkl
scntralnctt
28() kr / kW

Illkl
scntralnctt
257 kr / kW

lllkl
scntralnctt
275 kr / kW

~----------~,

* 65,2% av samlede kostnader på 113,712 mill kr 13 lTlnd
• 67,4'% av samledc kostnadcr på 113,732 II1lI! kr I 9 Illnd

IKo.,tnadcr i mill. kL
I
Prioritet1

o\'crt~'rillg

Utkohlban forbruk
Smn kostnadcr
korrigering for tap
SamlllcnlIgn bale
kostnader

Ostfolda\'tale
1<)<)2
20.08.93
eks.
scntralnett
15,54
57,49

I 'unkltal J tr
1992
2() 08 (n

I

d:s
scntralnett
82,')
2)
85,2
4,0

76,03
7() ,() 1

I )\iJJ~ ltal rir
!<I<)2
X
cks
selltl,Jlnett

:;; 1,2/

VI SIOII

I

--

77,2

-~
-_":~

79,4

5,0
74,--1
----1

I klagen av 20 august 1993 er overføringskostnadene (ebklusive sentralneltsavgifter) rO!
1992 som følger
0stfoldavtalen
76.0 mill. kr
__
8_5",2_
mill kr
Punkt tariffeI
9,2 mill kr ~. 12,1 %
Merkostnad
Etter Everkenes syn gir dette en merkostnad på 12, I %
-

---

---

Ifølge Hafslund Energi må det imidlertid korrigeres for tapskostnader som ikke er inklude!i i
eksisterende avtale
TaJl~~().'it nag e!~_

Merkostnad

_ ... __ 'tO_miILkr
5,2 mill kr.

cc'

6,5 %

( \2 / 80 )

Hafslund Energi hevder at Østfoldavtalen ble forhandlet ned med 3, I % i f()rhold til beregnet
verdi som et ledd i en pakke hvor mange andre forhold ( kraftpriser, regulering, salg av
Toftekraft 111m ) hle endret Hafslund Energi mener således at forskjellen i kostnader er meget
liten

--

I brev av 28 oktober 1994 fremlegger Hafslund Energi korrigerte tall for hva punkttariffen
ville blitt i 1992 ved bruk av endelig taritf ( versjon 8 ) Overføringskostnadene for Everkene
ville da blilL
Gjeldende avtale
12!l11 ~J1ill jjf~r~ _
Merkostnad

7h_()

mill

~r

79,~_n1iIlJr

lA

111 iII

kr

Korrigering for tapskostnader

\0 mill kr

Mindre kostnad

Le) mill kr

I brev av 23 november 1994 har Ilafslund Energi innsendt nye tall for administrative
investeringer bokført verdi pr O 1 Ol 92 reduseres her fra 41_075 mill. kr til 29,639 mill kr
Dette gjør at de totale kostnader blir redusert ytterligere
Totale kostnader fremkommer på noe ulik måte i den gamle 0stfoldavtalen og
punkttariffgrunnlaget Nedenfor vil de prinsipper som Hafslund legger til gnlnn for beregning
av punkttariffen, samt det totale kostnadsnivå drøftes nærmere
NVE finner det rimelig å ta utgangspunkt i Ostfoldavtalen ved behandlingen av
tvistepunktene, da denne har vært basis fc)! godtgjøring av nettet før overgangen til
punkttariffsystemet Tvistepunktene vil vurderes tallmessig i forhold til det tallmaterialet som
Hafslund Energi har fremlagt i brev av 24 oktober 1994 Kapitalverdier vurderes i forhold til
reviderte tall fremlagt i brev av 23 november 1994 Videre vurderes Hafslund Energis totale
kostnader ut fra rapporterte regnskapstall for regnskapsåret 1993
Kostnadsgrunnlag jfr. bl'ev av 24 oktober 1994 fra Hafslund Energi til NVE,
(Tall i 1000 kr)
~~~-----~-"-------------~-~-l

Driftskostnader i 1000 kr
Sum direkte kostnader
Henførbare indirekte

Østfold avtale 1992
21 470,00
26 362,25

--

Sum adm felles
Andel konsernutgifter Vinderen
Sum driftskostnader totalt

Sum kapitalkostnader
Sum totale kostnader

_

1992__ P~!l_kttariff 1993

-1

22750,00 _______ 22387,001
21 784,00
22249,00

~ ___ 11

875,00
6 735,00

15194,00
7079,00

61394,15

63144,00

66809,00

15 138,20

23083,00

26026,00

10 758,90
2 803,00
-~

Avskrivninger
Avkastning

~~nkttariff

------1f--------+----

--

37200,40

45097,00

52 338,60

68 180,00

---

113732,75

131 324,00

I

75938,00
---

-

--~

49912.00

---_._---~-~-

~--~~--

--------~

142747,00
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2.0 KLAGEPUNKTENE
2.1

Avkastning, klagens punkt 1

Hafslund Energi benytter en avkastningssats på 11,5 % pfi kapltalgrullfllaCJ"1 I
punkttaritTsvstemet ror J C)CJ:) Østfold Energi mener dette avkastl11l1!-,skra\ l'l Cl

(Ol

Hafslund Encrgi vurdercr Il ,'l% som lavt ut fra rctnin!-,slll1j"flcs jlmllSCllJIJI.CJl'l
nøehendig a\kast1l1n~ pa investert kapital"

hovl

()11l

NVEs vurdering
Den maksimale avkastning som kan dekkes inn gjennom punkttariffen i(l! I ()cJ3 er av NVE
satt lik Il % En avkastning på 11,5% er således for høy i forhold til NVEs retningslinjer for
overføringstarifler For regnskapsåret 1993 har Hafslund Energi bClcgncT-;e!-' ell avkasTning P,I
11%

2.2 Kapitalgrunnlag med avskl"ivninger, klagens punkt 2,3 og .t
Everkene viser til at bokført verdi p.r 31.12.91 i Østfoldavtalen er lik 31;-; flllil kr kr, mens
Hafslund Energi i punkttariflkalkylen for 1992 har beregnet nytt kapitalgrunnlag p r UI U192
lik 423 mill kr kr Hafslund Energi bekrefter å ha beregnet nytt kapitalgrunnlag og mener
dette er i samsvar med NVEs retningslinjer Everkene hevder at kapital!-,rullJllaget er oket da
retningslinjene anbefaler en lavere avskrivningssats enn den Ilarslund I:ncH .l hl~J1Vtter i
gjeldende ovcrføringsavtale. I tillegg er noen aktiviteter som tidligere tikk kl)Sllladsdeknmu
gjennom regnskapsmessige arskostnader nå tatt med i kapitalgrllnnla'-',l't 1",'Jhckvcllsen er økt
avkasllling og okte ({\'skrivninger i punkttariften i forhold til Ostfolda\'lakil
1

Kapitalgrunnlaget l punkttariffen avviker ifølge Hafslund Energi med følgende punkter i
forhold til 0stfoldavtalen

* Historiske bokf~~ne anskaiIClser er avskrevet etter anbefalt avsknvninQspla1l
'" Rentefrie omlopsmidler
'" Ideell andel av admilllstrative investeringe! , tidligere fon SOIll drdi
* Kapitalen inngår med gjennolllsnittlig kapital i punkttariftgrullnla!-,('t IIl'll1lnl
balanse i Østfoldavtaleli

IIlIl~}aellde

Everkene meller j laIsillIld EnergI ikke bør ha adgang til a korr 19crc for L'lldICI
avskrivningsprinsipp Dette begrunnes særlig med at kapitalkostnader ( d\sknvl1ln!2 ()!2
avkastning) i prinsippet beregnes på samme måte som tidligere Everkene Il1l'!1C'! il ha dekket
regnskapsmessige avskrivninger baseri på historisk anskaffelseskostnad gjennom
0stfoldavtalen og at ell oppjustering vil medf(~re at avskrivninger betales to Eanger

NVEs vur"dcl"ing.
Hafslund Energi har \ed overgangen til punkttaritfsystemet Justell sitt kapitalgrunnlag
Bokført kapitalverdi i punkttariflgrunnlaget er øket i forhold til Oslj()lda\talcn Justeringen av
kapitalgrunnlaget er gjort dels gjennom ny avskrivningsplan, O!-, dels gjenno!11 henforin!-, av
annen kapital i j()fJll av felles anleggsmidler og netto arbeidskapital
For vurdering av kapitalgrunnlaget legger NVE til grunn verdier fremk0I11Il1l~1 i brev av 23
november 1994 Som det fremgår av tabellen nedenfor er verdiene betvdeli~ endret i je)rhold
til tarillkalkvlcJl som er lagt til grunn for tvisten

5

I Kapitalgrunnlag
I
l ( Tall i I 000 kr )
I

Qzegionalnett p r O1. Ol
Administrative inv p.r Ol Ol
Arbeidskapital p.r 0101
Sum kapitalgrunnlag

Pun ktta~)unkttariff

0stfoldavtale

19q~~

II
-1-----~
,
:2 8 6 -t
318. 008

1992

1

~-3-6-7-(-)-12---l

--~--~._------

.)

--~~--~=~r==~

1991.

=q 639 ~_

t

-----f-·-- .+3 925
3 l 8_?~_8_L ___ .~

---~---

.

29487

9375
406 774

-----~---_.~.~

Som det fremgår er verdien av nettanleggene redusen i punkttariftgn.lI1nlaget i forhold til i
0stfoldavtalen Gjennomsnittlig totalkapital for 1992 blir 371.:., mill kr Som det fremgår
reduseres verdien av nettanleggene i forhold til (~)stf()ldavtalen Gjennomsnittlig levealder er
ikke lavere etter Enfos avskrivningsplan slik Everkene hevder l 0stfoldavtalen er
gjennomsnittlig levealder 30 år for alle historiske investeringer Etter Enfos avskrivningsplan
er dette differensiert. Som vi ser er konsekvensen av Enfos avskrivningsplan en lavere bokført
verdi for de samme anlegg. Total kapitalverdi oker imidlertid, da den tillegges administrative
investeringer og netto arbeidskapital
Avskrivningene i punkttariffgrunnlaget øker pg il reklassifisefl!1\! av administrative
investeringer, investeringer for 1992 som ikke er med i tallene ha Østfoldavtalen, samt
meravskrivninger som følge av kortere levetid ved bruk av Enfos avskrivningsplan
Nedenfor vil nett kapitalen, administrative investeringer og netto arbeidskapital drøftes
nærmere
Åpningsbalanse for nettkapital ( ref Regionalne(t p.r 01.01. 92 i tahell ovenfor)
NVEs vurdering
Hafslund Energi har i brev av 21 oktober 1993 søkt um godklerlJling av ilpningsbalanse pr
OIOi 92 Den omsøkte verdi er som ovenfor 314 mill kr l henhold til energilovens forskri11 ~
4 - 4 plikter energiverkene å føre regnskap etler aksje- og regnskapsloven fra og med
regnskapsåret J 993. NVEs retningslinjer gir anledning til cl jllstere kapitalgrunnlaget ved
overgangen til nvtt regnskapsprinsipp. I pnnslppet var delte 111\'ntet på e\'erk som hadde
feilaktige balanseverdier som følge av ulik regnskapspraksis i j()rhold til aksje- og
regnskapslovens krav, Spesielt gjaldt dette gruppen aveverk som tidligere førte regnskap etter
kommunale regnskapsprinsipper. Uten en justerIng av kapitalverdiene. ville slike everk kunne
komme skjevt ut i forhold NVEs avkastningsregulering av l!loJ)opolaktiviteten

Hafslund Energi har hele tiden ført regnskaper etler aksje- ()\! re,!nskapslov, samt god
regnskapsskikk Gjeldende avtale mellom Østfllid l:nergl\erk og l iafslund Energi er også
bygget på disse prinsipper. I avtalens ~ 21 utgirter til anlegg heter det
plIl/kt :!. C,1f....' skal dekke andel, Jfr. § 2..J, ([1' rmter og orhgt'
nedskrivflinger av al/e kostflader til ovelforingsanlegg h~gd eller al
del/Ill' (/\'Iale Irer i kra/i. Ved heregllIllg (fl' kostnadcne skuI rcgnc.')
mL'd hokj(n'lc kostnader lil all/cgg og mL'd tillegg {{\' rL'lIll'! heregllct
efter ,\\ 21 pk!. 1.'''1.' 5 og 6frem ti/utgangen av det ar on/eggel er
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ferd/x, alt i samsvar med ref{ler for god regnskapsskikk of{ vanlig
praksis.
pl/Ilkr 3. I'ed hereplIlIK (fl' arlixe ned\'krivninf{er av xamle OK live
ullle)!.g, ;11'. ,I' :2 l, pk I, ene l - 2, lIyt/es linære ned\krivninger ()n'l .W
ur ..

pllllkr -I. !\e.\11'erd,ell Ul' lIye og eldre anlef{K ned\'krever eaer ,il,? l pkl. 3
.\ka/lorrellfes[ra OK med l, januar hvert ar.

Kostnadskalkylen i gjeldende avtale har store likhetstrekk med kalkylegrunnlaget i dagens
punkttariffsystem
Hafslund Encrgi har før cncrgilovcn fulgt aksje- og regnskapslovcns regnskapsplInsipper
En justering av balansen er slik sett ikke påkrevd. Hafslund Energi skal imidlcnid benytte
avskrivningsplaner som i publikasjon 355 - 1989 i framtida Historisk har Hafslund Energi i
sitt finansregnskap benyttet en avskrivningsplan der en kortere levetid pa kapitalen er lagt til
grunn En implemcntering av retningslinjenes avskrivningsplan på de historiske data vil
medføre en oppjustering av nettvcrdiene i forhold til dette finansregnskap
Punkttarii1grunnlaget
Finansregnskapsverdier

314 mill. kr

215 mill kr

Tilsvarende nettanlegg cr i 0stfoldavtalen vurdert til
0stfoldavtalen
318 mill. kr.
NVEs vedtak

NVE finner ikke at det omsøkte nettkapitalgrunnlaget på 314 mill kr er i
strid med retningslinjer for bercgning av overføringstariffcr En justcrinu i
forhold til finansregnskapets verdi på 215 mill kr. aksepteres da
nettkapitalen ikke øker i forhold til det grunnlag Everkene er fakturert ette!
tidligere Justeringen aksepteres Videre da bruk av finansregnskapets verdier
på 215 mill kr ville gitt Hafslund et galt utgangspunkt i forhold til NVh,
regulering <1\ il\l-;astning
Felles anleggsmidler ( J'ef Administrative inv. p.r 01.01.92 i tabell ovenfor)
NVEs vurdering

Ifølge NVEs retningslinjer kan felles anleggsmidler og ikke rentebærende oI11lopsmidlcr
inngå i kapitalgrunnlaget for overfklringstarifTen Dette beskrives l
retningsl1Iljer av mars 1992 punkt :1. I. hvor det heter~
/y'ettelt.'r skallor hvert lIettllll'U sette opp kostfladska/kyle hm,. alll'
dl/'ekll' og Illdirekre kostnader hlir ,\pesljisert.
A1ed Illvcstert kapira/forstos netto hok/ort verdi anleKgslllidler ( ('y.
kap I ta/plasseringer ) p/lISS ikke rentehærende omlopsmidler (j.ek\
kl/I /(/e/i min JIgl' l' )

I retningslinjer av desember 1993 punkt 7 7 er forholdet til felles anleggsmidler nærmere
beskrevct Her heter det:
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Kapitalverdier knyttet til bygninger, transportmidler eIe. kall ras
med i grl/llnlaget iforhold fil virksomhetsomradels hmk (ll' dIsse.
Økte avskrivninger som følge av at anleggsmidler medtas utover Østfoldavtalen
aksepteres a\' NVE l Østtoldavtalen er administrative investeringer inkludert SOIll en
årskostnad blant felleskostnadene. I punkttarifIkalkylen belastes tarifrell disse kostnader
gjennom avskrivninger og avkastning
I Østfoldavtalen fremgår kostnaden som renter og avskrivninger pa administrative
investeringer med 4,0 mill kr. I punkttariffgrunnlaget utgjør kapitalkostnader ved
administrative investeringer 6,2 mill kr. fordelt på avskrivninger og avkastning Renter op:
avskrivninger ved administrative investeringer øker med L 9 mill. kr ( korrigert for
investeringer i 1992 ) i forhold til Østfoldavtalen. Dette skyldes at punkttariffen belastes
med 55% av administrative investeringer, mens 0stfoldavtalen ble belastet med 30%

NVEs vedtak
Nettets andel av Administrative investeringer er ikke vurdert siden 1984 og NVE
aksepterer at Hafslund Energi vurderer fordelingskriterier ved overgangen til nve
prinsipper Det vises til den generelle vurdering i punkt 2 3
Byggelånsl'entel'
Byggelånsrenter er medtatt etter lik metode i punkttarifignmnlagct snill i
0stfoldavtalen
NVEs vedtak
Reaktivering av byggelånsrenter er å anse som en andel av anskafielseskostnadene ved
anleggene og kan tas hensyn til ved korrigering av balanseverdiene
Arbeidskapital
Hafslund Energi har i kapitalgrunnlaget medtatt netto arbeidskapitaL I brev av 23 november
1994 utgjør netto arbeic!skaptial 9,7 mill kr pr OlO 193 og 12.1 milL kr pr) l J 293 J
regnskapsrapporteringen for 1993 utgjør netto arbeidskapital I '),3 mill kr I-Iaflsund Energi har
for 1993 beregnet netto arbeidskapital som Gjennomsnittlig lagerbeholdnlllg -i ( Omsetning /
12 ) - ( Kjøp / 12 )
NVEs vm'dering
I henhold til retningslinjer for beregning av overføringstariffer av mars 1992 punkt 3.1 kan ikke
rentebærende omløpsmidler medtas i kapitalgnmnlaget I retningslinjer for beregning av
overføringstarifter av desember 1993 punkt 7.8 er dette nærmere beskrevet Det apnes her for
benyttelse aven forenklet modell for å vurdere ikke rentebærende kortsiktige jmdringer NVE
har i rundskriv M0 2 / 95 bestemt at netto arbeidskapital for 1994 skal beregnes som I % av
driftsmidlene
NVEs vedtak
NVE aksepterer Hafslund Energis beregning av netto arbeidskapital for l (J93 For 1994 skal
netto arbeidskapital settes lik I % av gjennomsnittlige driftsmidler
2.3 Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader; klagens punkt 5
I følge Everkene reduseres årlige drifts og vedlikeholdskostnader noe i punkttarit1en,
men på langt nær så meget som økningen i kapitalkostnader
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Hafslund påpeker at endring i driftskostnader er et resultat av endrede tcmiclingssatser
i forhold til 0stfoldavtalen Hafslund Energi argumenterer med at en reJati\' dreining av
selskapets aktivitet fra produksjon mot overføringstjenester nødvendiggjør ell sterkere
kostnadsbelastning på overføringsaktiviteten

NVEs vurdering
I brev av 24 oktober 1994 øker sum driftskostnader totalt med J, 75 mill kr i
punkttariffgmnnlaget for 1992 ( 63,144 mill kr. ) i forhold til 0stfoldavtalen ( Cl 1,394
mill. kr. ), Kostnadene i 0stfoldavtalen og kostnadsgrunnlaget i punkttariffen er imidlel1id
ikke direkte sammenlignbare. Eksempelvis er fe\tleie ikke inkludert i 0stfoldavtalen mens
dette inngår i punkttariffgmnnlaget med 1,3 mill kr. Videre er som nevnt ovenfor ( under
felles anleggsmidler) administrative investeringer i 0stfoldavtalen inkludert i begrepet
driftskostnader, mens disse i punkttariffgmnnlaget inkluderes i kapitalkostnadene l !()rhold
til 0stfoldavtalen er videre fordelingsprosenter og prinsipper for henførbare indirekte
kostnader og felleskostnader endret Direkte kostnader er imidlertid uendret ( det vises til
vedlegg l for spesifIsering av kostnadene)
NVE aksepterer at Hafslund Energi ved innføringen av punkttariffsystemct foretar en
justering av indirekte kostnader og felleskostnader i forhold til prosentsatser fi1stholdt
siden 1984 NVE har bedt Hafslund redegjøre for grunnlaget for de nye f<.mielingskriterier
for indirekte kostnader og felleskostnader Dette gjøres i brev til NVE av::'3 november
1994.
For å vurdere Hafslund Energis økte kostnader har NVE foretatt en selvstendig vurdering
av totale driftskostnader. Dette er gjort med basis i Everkenes regnskapsrapportering for
1993. Driftskostnader er i denne sammenheng definert som Nettap, lønn, tap på fordringer,
beholdningsøkning / reduksjon, fordelte kostnader samt andre driftskostnader
Driftskostnader blir sett under ett for å unngå feil som følger av ulik benevnelse på
driftskostnadene Vurderingen er gjon i sammenligning med 2:l andre regionalllett
Hafslunds rapp0l1crte tall for 1993 er som føiger

(Tall i 1000 kr )
Overføri_,!gsinntekter (eks meravkastning )
Lønn~n_g!-!~, arbeidsgiv erav gift m. v.
Andre_.driftskostnader
Fordelingiw f~lIe~kostnader
Sum
----Eiendomsskatter
------

----

Ne~ap __ ._

Sum driftskostnader
SentraJr1~ttsavgi ft_
Avskrivni rJ 8e!
Drifts
resu ltat
-----Avkast~i,!g 1993
-

83385
106362
26018

46155
46155

Avkastningsgrunnlag
Anlegg~f!1l~~eL
_
Netto arb~i.<!skapital
Sum_kaei!algrunnlag
Avkastnin irosent 1993

422285
15283

437568
11 %
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For å ta de reelle driftskostnader må aktiverte egne investeringsarbeider trekkes ut. Dette gir
driftskostnader før eiendomsskatter og nettap på 65,86 mill. kr. ( 75.784 - 9.923 )
Sammenlignet med andre regional nett er Hafslund Energis driftskostnader blant de
høyeste Dette være seg i forhold den prosentvise andelen av totale kostnadec i forhold til
antall kilometer linjer eller i forhold til energi lever1 En nærmere betraktning av
driftskostnadene viser at innslaget av felleskostnader i prosent av totale driftskostnader er
høyt sammenlignet med de øvrige cverkerll', mens kapitalkostnadene ligger noe under
snittet fe)r de verkene som er med

l brev av n april 1995 forklarer Hafslund Energi høye kostnader ved en relativt stor andel
transformatorstasjoner i regionalnettet Sammenligningen gir etter våre analyser likevel
indikasjoner på at Haf5lund Energis totale driftskostnader er høye. Dette inntrykk styrkes av
det faktum at Hafslund ved overgang ti! punkttarin~r har oppjuster1 satsene for fordelint! av
nettets andel av felleskostnader
Oppsummering av kostnadsbetraktning
Utgangspunktet for klagen var punkttarinkalkylen len 1992 Hafslund har som vist til ovenfor
kommet med endelige tall i brev av 28 oktobcr l ()\)4 Videre har Hafslund Energi sendt inn
regnskapsdata for regnskapsåret l ()93
Avskrivninger øker med 52% eller 7,9 mill kr Dette skyldes avskrivninger ved
administrative investeringer med 2,8 mill kr og meravskrivning pg.a endrede
avskrivningssatser med ca 2,9 mill kr AvskriVnInger ved investeringer for 1992 som ikke
var med i 0stfoldavtalen er årsak til 2,2 mill kr Avkastningen øker med 18% eller 6,5
milL kr. for samme avkastningssats Dette skyldes inkluderingen av administrative
investeringer med 29,6 mill kr. og netto arbeidskapital med 9,7 mill. kr i
kapitalgrunnlaget.
NVE tinner ikke at kapitalgrunnlaget er l strid med NVEs retningslinjer for beregning av
overføringstariffer, ref punkt 2 2
Endringer i klassifiseringen av kostnader ( aktiwring kontra kostnadsføring) og endringer
i fordelingssatser har gitt en økning i del t,)tale kostnadsgrunnlaget ved overgang til fra
0stfoldavtalen til punkttaritfsvstemet,
(Tall i 1000 kr)

Sum totale kostnader
Avkastning

Østfe)ld avtalc 1992
11,733
l 1.7°'0

PunkttaritT 1992
13 J 324
11,')%

Regnskap I ()l))
13S 034
IlO."

NVE fJnner det ikke urimelig at dct foretas justeringer ved overgang til punkttariffsystelllC1 ha
en avtale som ikke er reforhandlct siden 1')84 Samlllcnlignet med andre regionalnett er
imidlertid Hafslund Energis driHskostnader høye Etter en helhetsvurdering av dct fremlagtc
materialet synes det som 0111 de endrede !()rclelingssatser gir en for stor netto økning i
regionalnettcts kostnadsnivii

lO
Nctto økning i punkttariffgrunnlaget i forhold til 0stfoldavtalen er.
( Tall i IOOU kr)
Driitskostnader Ostfoldavtale 1992

() I

3().1

Driftskostnadc!J2u nkttariflJ992 _~~ __ ~~_~_~_~_ _~ ~_~_~~__~ ___ ~ _~~~I·~c1 _
Netto økl1lnL', drii1skostnader
I 750
Årskostnad adm in\' punkttarifr 1<)92 ( a\'skr + avkast~~l_~ __~~~~~_(~~l~) I
Merkostnad punkttariff
7 (l41
=

NVEs vedtak for regnskapsåret 1993
NVE finner det ikke hensiktsmessig å vurdere de valgte fordelingssatser i detai, For 1993
velger NVE å redusere Hafslund Energis avkastning på regionalnettet skjonnsmessig som
en korrigering for økningen i henf(;me kostnader. Samlet kapitalgrunnla!-( for regioJlalnettet
var i 1993 på 43R mill kr En prosent av dette grunnlaget utgjør 4,4 mill kr som iglen
utgjør noe over halvparten av netto økning av årskostnader ved overgangcn til
punkttariffsystemet For 1993 vedtar NVE at Hafslund Energi skal tilbakcfk1J(: :1,4 mill. kr
til kundene på regionalnettet Beløpet skal behandles som en meravkastning p r 3] . 12 94
og tilbakeføres kundenc i hcnhold til retningslinjer for tilbakeføring av !11l'ravkastmng, jfr
rundskriv f\10 I /9"
NVEs vedtak fo," 1994 og 1995
Klagen omfatter videre tariffene for 1994 og 1995. Disse tariffer er bCre~'.llct etler samme
metodikk som tariffen for 1993 Gjennomgangen av kostnadene for J991 legges til grunn
for vurdering av regnskapsårene 1994 og J 995. For 1994 og 1995 vedtar NVE at
Hafslund Energis driftskostnader] ikke får øke utover 1993 - nivået på 61,5 mill kr pluss
årlig inflasjonsjustering
2.4 Innl11atingst~lriff, klagens punkt 6 og 7
Everkenc er usikker pil hvorvidt Hafslund EnergiS kostnadsfordelillg IllCII(}1l1 ilJllll1:ltinL' OL'
uttak gir en rimelig kostnadsfordeling mellom brukerne av regionalnettl'l l hrL~\ av
24.02 94 fra Thommessen Kreftinil Greve Lund stilles også sporsrnål om endH~runnlaL'ct
som legges til grunn ved bercgning av clfektleddet
Ifølge Hafslund Energi belastes Hafslund Energis produksjon med ~2"- KriK\\ SUIll er
høyere enn hva andre sammenlignbare selskapcr belaster sin produksjon llafslund Enerili
har beregnct at produksjonen fører til betydelig reduksjon av tapene i nettet De hekrefter
også at dct er belastningen i nettets tunglastperiode som er utslagsgivende 1l)r hva de
enkelte abonnenter hetaler for sin tilknvtning til nettet

NVEs vurde,"ing
NVEs retningslinjer for utarbeidelse (1\ punkttarifTer sier at generelt skal hade lnnrnaling
og uttak dekke kostnader i nettet Dette gjelder både kostnader i det nettniva man er
tilknyttet pluss kostnader i overliggende nett. Dvs. at produksjonens andel :IV hade
regionalnettskostnadene og sentralnettskostnadene skal rcllekteres i inlll11atingstarifTen
Klagens punkt h og 7 får derfor en felles behandling nedenfor

J Med dnftskostnader forstas hel. ref regnskapsrapportering til NVE, post 5()O
IOllningeL arbeidsgiveravgift
mv. og post (JO() andre driftskostnader og post 799 fordelte felleskostnader. For I ()9l ulgjor disse
driftskostnader 75.n mill. kr. - 9,92 mill kr. lIk (l5)';{J mill. kr. ~ 4.4 mill kr lik 61.5 III il I kr.

J

l

De forbruksuavhengige leddene i tariffene skal dekke den delen av de faste kostnadene
som ikke dekkes av taps- / energileddet. De forbruksuavhengige leddene kan således
betraktes som en avgift for å være tilknyttet nettsystemet. Intensjonene i retningslinjene
m h L innmatingstarifTene 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 sallme nytten av det nasjonale kraftmarkedet som en produsent som mater inn i
sentralnettet De forbruksuavhengige leddene i mnmatlllgstarifTcn skal derfor ikke
differensieres etter nettnivå
I sentralnettet betaler produksjon og forbruk samme avgift tilknyttet de
forbruksuavhengige ledd. De forbruksuavhengige leddene i sentralnettstariffen utgjorde i
1993 68 kr/kW (inkludert tilknytningsavgift på 8 kr/kW), mens de i 1994 utgjorde 'i9
kr/kW (inkludel1 tilknytningsavgift på 10 kr/kW) Retningslinjene for 1993 var ikke
eksplisitte mht nivået på innmatingstariffene, og NVE vil måtte være fleksible ved
vurdering av nivået på de forbruksuavhengige leddene i tarificn f()r dette året.

I materialet som er mottatt fra Hafslund Energi tIamgår folgende innmatingstariff for 1993
og 1994'
pllllkttarifr 1994
punkttariff J 993
:';0 kr! kW
82krik\V
Ørektledd
(Ul kr / kWh
0.0 kr / kWh
Energiledd
Hafslund Energis etfektledd ligger over sentralnettstarincn for 1993. mens Hafslund
Energis effektledd ligger på linje med sentralnettstariffen for 1994 r tillegg belastes
produksjonen tilknytningsavgift
Hafslund Energi ben)rtter kundens effektuttak i nettets topplasttirne ved fastlegging av
effektgrunnlaget for den enkelte kunde j NVE's retningslinjer av desember 1991 heter det
bla under kapittel 44

Avref,,'llet kvan/lIm skal være kraftverkets {ilx/engeligc vlll/ere/ldl. 1Ilx;engeltg
villlereffekt defineres som høyeste effekt SOlli kall pmdllscrcs l en summenhellgende {;limers periode linder hoyeste vinte/forhruk. Ef! regI/er her llled llorl71a!wlIlllfrmng/or
elvekn~ftwrk og i1!agasilllllvå/or magasillvcrk. hegge rc/LTl'rI "kl' 3.
En konsekvens av dette er at kraftverk som har tyngden av sin produkSjon på sommeren,
vil bli belastet med en forholdsvis liten del av de faste nettkostnadene NVE finner derfor
ikke at Hafslund Energi, ved beregning av de forbruksuavhengige leddenc. hrytcr med
prinsippene for beregning av punkttaritYer for innmating <1\ produksjon slik disse er nedfelt
i retningslinjene av desember J 993.
Hafslund Energi hadde imidlertid ikke beregnet noe bruksavhengig ledd (tapsledd) i
innmatingstarifTen sin Heller ikke uttakstaritTen har noe separat tapsledd Delte er i strid
med NVEs gjeldende retningslinjer. Det forbruksavhengigc leddet skal dekke de marginale
kostnader som påføres nettet ved bruk av det Tapskostnadene vil variere fra nettområde
til nettområde, og dette skal derfor også reflekteres i det f(lrbruksavhengige leddet i
innmatingstariffcn Uttaket er større enn innmatingen i Hafslund Energis område og ifølge
Hafslund Energi bidrar produksjonen til å redusere nett apet
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NVEs vedtak
NVE finner ikke, på grunnlag av de opplysninger som er lagt fram, grunn til å underkjenne
nivået på Hafslund Energis innmatingstariffer. Strukturen i Hafslund Energis tariffer er
imidlertid ikke i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for beregning av
overføringstariffer. Hafslund Energi pålegges derfor å beregne separate tapsledd for både
innmatings- og uttakstariffer fra og med 1995 .

3.0 OPPSUMMERING VEDTAK
NVEs konklusjon er at Østfold Energiverk, Fredrikstad Energiverk, Rygge Elektrisitetsverk,
Rakkestad Kommunale Elverk, Råde Elektrisitetsverk og Trøgstad Elverk generelt ikke e r
tilbudt en punkttariff som strider mot NVEs retningslinjer.
Hafslunds driftskostnader blir vurdert til å være høye i forhold til de everk som NVE har
sammenlignet Hafslund med NVE er videre presentert materiale som viser en økni ng i
driftskostnadene fra 1992 til 1993. Med bakgrunn i dette fastsetter NVE følgende for årene
1993, 1994 og 1995 .

År
1993
1994
1995

Vedtak
Tilbakeføring av 4,4 mill. kr. Beløpet behandles som meravkastning etter
rundskriv MØ 1 /95
Driftskostnader får ikke øke utover 1993 - nivået på 6 1,5 mill. kr. med
mer enn inflasjonsjustering.
Driftskostnader får ikke øke utover 1994 - nivået med mer enn
inflasjonsjustering.

I

NVE vil ikke gi Everkene medhold i at Hafslund Energis kapitalgrunnlag er satt for høyt
Nettverdier på kr 314.285.975,- godkjen nes som åpningsbalanse p.r. 0101 .92 for
nettanleggene.
NVE finner ikke grunnlag for å hevde at produksjonen betaler for lav innmatings tarifT
Hafslund Energi pålegges imidlertid , fra og med 1995, å beregne et separat energiledd,
som avspeiler de marginale tapskostnadene, både i innmatings- og uttakstariffene.
Tapsleddene bør tidsdifferensieres i forhold til årstidene da Hafslund Energi i sitt
nettområde har en del so mmerproduksjon
Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

....,

Jan~~~~

/ ~ 'i '

I'f [/
p' I:l//. '.
-{~

! tL

IL U. 1., L ~ .
Pål Meland
seksjonssjef

avdelingsdire( tør

Likelydende brev

.

Hafslund Energi

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 uker
fra det tldspunktet underretning er kommet fram til partene, jfr.
.
forvaltningslovens kapittel VI . Eventuell klage s kal begrunnes skriftlig, stiles
tll Nærings- og energidepartementet og se nd es gjennom NVE.
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NR.ll

Vår ref.

RØD 'KOPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår dato

NVE 94/2882

O6 JUN 1985

M0/ROB/650
Deres dato

Deres ref.

Sandnes Kommune.
Jærveien
4300 SANDNES.

Saksbehandler
Rolv Bjelland MO

22 95 93 13

TVIST OM ÅPNINGSBALANSE

Bakgrunn
NHO har i brev av 25.05.94 bedt NVE foreta en vurdering av Sandnes Kommunes'
vedtak om å omgjøre en del av e~Jenkapitalen ved Sandnes Energiverk til ansvarlig lån.
samt vurdere åpningsbalansen ved Sandnes Energiverk.
NVE har i brev av 13.10.94 behandlet forholdet vedrø rende omgJø rinqen av eqenkapital til
ansvarlig lån.
NVE tar derfor i dette brevet opp forholdene vedrørende
Energiverk.

apnin~lshd!drl~)C:!l 111

Sandnes

NVE avgjør tvistesaken I medhold av forskrift om produkSJon. omformlnq. overføring og
fordeling av energi. fastsatt ved Kronprinsregentens resolUSjon av 7 (jcscml1er 1990 med
hjemmel i energiloven av 29. Juni 1990 nr. 50.
Sandnes Energiverk AS ble etahlert 1.1.94. NVE har derior vurdert ilpnlflCjstJalansen pil kr
253.034 mill for nettanleggene pr. denne dato.
I brev av 25.08.94 har Sandw:s EnerCJlverk qitt en spesifikasjon av
anleggsmengden.

(lr'il

jyslske

Sandnes Energi AS har i brev av 2301.95 oppgitt at kOrrigert balanse pr 01.01.94 for
den rene nettvirksomheten til 253.034 mill. Andre driftsmidler tilknyttet nettvirksomheten
som transportmidler. inventar. maskiner og hygninger er i reqnskapsrapporterlrlqen anqitt
til kr 16.662 mill. De totale driftsmidlene knyttet direkte til nettet LJlcJjCJr (Jc:rfor kr 269.696
mill pr 01.01.94.

KlJntor c?C' t:,~~~t
PO.~tadre:~~:,,::

,'301

0:1:'

.·

2

Som vedlegg til brev av 23.01.95 er det gitt spesifikasjon av historiske investeringer for
ulike anleggstyper og avskrivninger for disse fram til 31.12.91. Balansen pr 31.12.91 blir
etter dette 237.7 mill. Anleggsbidrag på 38,1 mill er inkludert i avskrivningsgrunnlaget for
lavspentnettet.
I hrev

dV ~~303.95

Lavpent-nett
Nett-stasjoner
Hoyspent-nett
TrafostelsJoner
Sum

har Sandnes Energi oppgitt folgende balansetall for nettet:
Bokført
verdi
31.12.91

Bokført
verdi
01.01.94

99,2
55.2
56,6
26,8

110.7
62,0
59.0
26.4

237.4

Korreksjon
S,1

Komgf?rt
verdi
01.01.94
105,6
62,0
59,0
26·4

253.0

I hrev av 230395 anslår Sandnes Energi AS skJonnsmessig at gjennomsnittsalderen på
nettet er 12 z'tr.

NVE' s vurdering
Det vises til retningslinjene for Energiverk om årsopprljor, åpningsbalanse mv hvor det i
punkt 6 er anført:
" For energiverk hvor det er vanskelig å få oversikt over historiske
anskaffelseskostnader, tillates det benyttet skjønn for å fastsette disse kostnader.
Det skal utvises forsiktighet ved utøvelse av dette skjønn, og Norges
Enerqiverkforbund avskrivningsplaner skal ;:mvendes tilsvarende"
NVE hdf i sin vurdering tatt utgangspunkt i mnrappor1e=;i1e opplysninger om fYSisk
anlegQsrnengde. Vi har i tillegg basert oss på de=; investeringstal/ene sorn er oppgitt. Pa
bakgrunn av de beregninger som er foretatt finner NVE at balansen for nettvirksomheten
ekskl. fellesanlegg på 253,054 mill pr 01.01.94 ligger for høyt. Vi papeker også at df?t
ikke Pi anledning å inkludere anleggsbidrag i avskrivl1lnqsgnmnlaget.

Vedtak
Ny bal,msp for Sandnes Energi NS pr 0101.94 for driftsmidlene som er knyttet direkte til
nettvlrksomlleten eksklusive fellesanlegg. settes ned fra kr 253,034 til kr 215 mill. VI
forutsetter at den nye balansen legges til grunn ved beregning av mer-/minrJreavkastninq
for 1994 oq arets regnskapsrapporteringen til NVE.
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Balansen som Sandnes Energi NS etablerte 31.12.91 var også for høy fordi
anleggsbidraget var inkludert i avskrivningsgrunnlaget. Dette medførte at meravkastningen
ble for lavt beregnet i 1993. Vi vil be om at dette blir korrigert opp og at akkumulert
meravkastning pr 01.01.95 settes tilsvarende høyere. Vi forutsetter at akkumulert
meravkastning blir tilbakeført til abonnentene i 1996 tariffene i henhold til gjeldende
retnin gsli njer.

Med hilsen
Enøk og markedsavdelingen

l~\l~,\

Jan~oen
\
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r

./

Pal Mclc:md
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Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 uKer fra det tidspunkt
underretningen er kommet fram til partene; jfr. forvaltningslovens § VI. Eventuell klage skal begrunnes
skriftlig, stiles til Nærings- og energidepartementet og sendes igjennom NVE.
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Tvist om beregning av minimum effektavgift i sentralnettstariffen
Innledning
I tJrf;V dV 1 /) O? 94 har en ~Jruppe selskCl[)r;r lX,ikt inn en tVist for NVI' v(;(jrorende s8ntrClInettstariffens regel for beregning av minimum effektavgift Denne gruppen består av følgende
selskaper: Skiensfjorden kommunale kraftselskap (SKK), Statkraft SF, Elkem als Energi og Mo
industripark. Heretter vil disse selskapene bli omtalt som Gruppen Vi viser for øvrig til møte
med representanter fra Gruppen 18.05.94 og med Statnett SF 17.06.94. samt følgende
korrespondanse i saken:

-

Gruppen til NVE 6.0494
Statnett til NVE 28.0494
Gruppen til NVE 15.0794
Statnettskundenes Fellesorganisasjon til NVE 8.11.94

Gruppen hevder at sentralnettstariffens regel for beregning av minimum effektavgift ikke er i
tråd med intensjonene i energiloven fordi den ikke reflekterer den reelle belastningen på
sentralnettet. Gruppen har dessuten foreslått en alternativ metode for beregning av minimum
effektavgift.
NVE avgjør tvistesaken i medhold av forskrift om produksjon, omforming overføring, omsetning
og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7.1290 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 beregningsmåten for overføringstariffer og kapasitet
Sentralnettets regel for beregning av minimum effektavgift - "bruttometoden"
Minimum effektavgift kan betraktes som et spesialtilfelle av effektleddet i sentralnettstariffen.
praksis kan dette spesialtilfellet komme til anvendelse når det ligger både produksjon og
forbruk bak et punkt. Dette tariffelementet ble innført fom. 1.05.92 samtidig med de øvrige
endringene i sentralnettstariffen som fulgte av punkttariffsystemet.
Generelt består effektleddet av et beregnet effektgrunnlag multiplisert med en effektavgiftssats.
I 1994 var denne avgiftssatsen 49 kr/kW. Beregningsgrunnlaget for det ordinære effektleddet
er netto målt effektutveksling mot sentralnettet i høylasttimen,
Kontoradresse: Middelthunsgate 29
Postadresse: Postboks 5091, Mai
0301 Oslo

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

Postgiro 0803 5052055

Den spesielle regelen for minimum effektavgift kommer til anvendelse dersom beregningsgrunnlaget for den ordinære effektavgiften gir lavere effektgrunnlag enn regelen for minimum
effektavgift Siden det ordinære effektgrunnlaget er netto målt effektutveksling i høylasttimen,
vil dette kunne skje nar det er både produksjon og forbruk bak sentralnettspunktet Effektqunnlaqet for rninlmumsavqiften blir beregnet etter følgende re~JE::1
(brutto-

metoden)

~u rn

minimum
etfektgrunnlag

å r~ ne rg i1JJla k _+_::>lIIIUlr Ii9 5" nergilrJflLDi!lLOg
8760 timer

Både innmating og uttak av energi males på regionalnettslinjene inn mot
sentralnettspunktet, time for lime.
Effektgrunnlaget for minlmlHTl effektavgiften kan for øvrig splittes opp I følgende komponenter
mlnlmUITl
effektgrunlacj

bereg n I ngsgrun n laget
fur ordinær effektavgift

+

Inml ITlU mstlile9~j et

I minimumspunkter. dvs der regelen om minimum effektavgift kommer til anvendelse, betales
ordinær effektavgiftssats for den andelen av minimum effektgrunrllaget som kan tilskrives
ordinær effektavgift For minimumstillegget betales ordinær effektavgiftssats med 30% rabatt.

Partenes påstander
Beregningsgrunnlaget for effektavgiften
Gruppen "kan ikke akseptere" Statnetts prinsipp for beregning av minimum effektavgift. De
hevder at dette prinsippet "er ulogisk, fordi det er i strid med de grunnleggende prinsipper i
punkttariffsystemet ved at det ikke reflekterer den faktiske system belastningen". Gruppen
bemerker videre at et "viktig prinsipp ved punkttariffsystemet er at tariffene skal reflektere de
reellenettkostnader" Dette synet gis følgende begrunnelse:
"Ved beregning av effektavgiften skal det legges til grunn den faktiske bruk av
Sentralnettet. Når Regionalnettet kobles sammen i et felles koblingsanlegg med
Sentralnettet, vil fremdeles den kraft som overføres i regionalnettet ikke medføre noen
ekstra beslastning for Sentralnettet Ved bruttometoden blir denne kraftflyt i Regionalnettet
avgiftsbelastet. Vi finner dette urimelig."
Videre viser Gruppen til Ot.prp. nrA3 (1989-90), kap. 4, pkt.7, om Sentralnettsordningen:
"Transportkostnadene som belastes de enkelte transaksjoner må stå i forhold til den reelle
belastning på nettet". På denne bakgrunn anfører Gruppen:
"En beregning av minimum effektavgift basert på brutto utveksling som Statnett har lagt til
grunn, reflekterer ikke den reelle belastningen på Sentralnettet og er med dette ikke i tråd
med intensjonene i Energiloven".
Statnett, derimot, hevder at punkttariffsystemet innebærer at system belastningen skal
"reflekteres gjennom marginaltapsprinsippet, ikke i effekt- og tilknytningsavgiften. Å påstå at
effektavgiften skal reflektere systembelastninger, er å argumentere for et annet
tarifferingsprinsipp" .
Samfunnsøkonomisk effektivitet
I møtet med NVE 18.05.94 hevdet Gruppen at praktiseringen av Statnetts minimumsavgift
begrenser samfunnsøkonomisk effektiv bruk av sentralnettet. NVE ba gruppen om å redegjøre
for sin forståelse av samfunnsøkonomisk effektiv bruk av sentralnettet. Gruppen resonnerer
rundt spørsmålet i sitt notat av 15.07.94. Følgende momenter blir lagt til grunn:
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"- Det er et overordnet mål å ha minimal belastning i Sentralnettet.
- Sentralnettstariffen skal samlet for den enkelte aktør reflektere vedkommendes
faktiske bruk av nettet.
- Pa forbrukssiden skal dette leddet stimulere til redusert uttak under tunglast.
- For kunder med både uttak og produksjon vil dette leddet (dvs. effektleddet (NVEs
anmerkning)) ha betydning for disponering av krafttilgangen."
For øvrig anfører Gruppen at etter deres syn "bør ikke de samfunnsøkonomiske hensyrl
tJIIegges for stor vekt ved vurdering av alternative minimumstariffer for effekt"
Statnett framholder at beregningsprinsippet for effektleddet er svært viktig og papeker at 'Ideelt
sett skal dette ikki.:' pavirke brukernes adferd". Videre bemerker Statnett at det er viktig at
beregningsprinsippet "gir færrest mulige uheldige samfunnsøkonomiske bivirkninqer"
"Bruttometoden"
Statnett mener at deres "bruttoprinsipp" for beregning av minimum effektavgift "er den løsning
som gir færrest negative sidevirkninger Det legges til at prinsippet" .. er ikke perfekt, men 9ir
etter vår mening en rimelig tilnærming." I brev av 501.94 til sine kunder skriver Statnett 'VI
Ilar forsøkt finne frem til andre løsninger for beregning av minimumseffekt. men har ikke
funnet noen som er bedre". Dette brevet er lagt ved Statnetts notat til NVE av 280494
;1f1CjclencJe tvisten om minimum effektavgift

a

CJrlJppens framfører flere IrlnvemJlnger mot Statnetts'bruttornetode
1) Gruppen hevder at bruttometoden innebærer at kraftutvekslingen innen re9ionalnettet
belegges med sentralnettsavgift og framholder videre:

"I ethvert regionalnett med produksjon og forbruk vil det være behov for koplingsstasjoner for cl
knytte sammen linjer fra forskjellige produksjonssteder med linjer til forskjellige forbrukssteder.
Av geografiske og nettmessige årsaker er det flere steder praktisk at slike koplingsstasjoner
fysisk bygges sammen med utvekslingspunkter med Sentralnettet. Det er urimelig om en slik
utveksling av effekt internt i regionalnettet skal avgiftsbelegges som utveksling med
sentralnettet bare fordi begge deler foregår på samme samleskinne. En slik praktisering av
reglene vil kunne bidra til en suboptimalisering av nettet og en lite rasjonell og
samfunnsøkonomisk uønsket løsning. Statnetts måte å regne på kan i enkelte tilfeller gi et
effektgrunnlag som er langt høyere enn det som fysisk ytes."
2) Gruppen påstår at bruttometoden fører til at minimumsavgiftens størrelse vil variere med
nettkonfigurasjonen, selv om den faktiske bruk av sentralnettet er den samme. De mener at
konsekvensen av dette kan bli samfunnsøkonomisk ikke-optimale løsninger ved bygging av
regionalnett. Videre påpeker Gruppen at bruttometoden "gir forskjellige resultat avhengig av
om transformeringen er holdt utenfor eller inngår i Sentralnettet eller med andre ord hvor
tilknytningspunktet er definert"
3) Gruppen mener at beregningsgrunnlaget for bruttometoden inkluderer transittkraft, dvs. kraft
som overføres i parallellforbindelser til sentralnettet. ( I et kraftsystem er det impedansen
("motstanden") i overføringsledningene som bestemmer fordelingen av lastflyten. Transittkraft
er "sentralnettskraft" som finner en "enklere" vei å gå enn gjennom sentralnettsledninger).
Gruppen bemerker videre at praktisering av bruttometoden kan gi aktørene incentiver til
tariffmotiverte nettinvesteringer:
" ... Dersom aktører blir nødt til å foreta seg tekniske inngrep i egne anlegg for å dempe
konsekvensene aven minimuregel basert på bruttoutveksling , vil dette kunne medføre
investeringer som ikke er samfunnsøkonomisk optimale ... "
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Gruppen får støtte i sin kritikk av bruttometoden fra SFO - Statnettkundenes Fellesorganisasjon . I brev av fra SFO til NVE av 8.11 .94 heter det at minimumseffektavgiften basert
pa brutto energiutveksling, (bruttometoden), vil "være i strid med tilknytning skontrakten" . SFO
slutter seg derfor til konklusjonene fra Gruppen gitt i brev av 15.07.94
Gruppens forslag - "nettometoden"
Gruppen hevder at bruttometoden "medfører merkostnader for enkelte aktører som ikke kan
begrunnes med økt belastning i Sentralnettet eller at kunden ikke på noen måte kjøper en
"tjeneste" det bør svares avgift for" . Deres forslag til minimum effektavgift - "nettometoden" er basert på følgende beregningsregel for effektgrunnlag

(nettometoden)

minimum
effektg runnl ag

=

tallverdien av netto energiutveks ling mot sentralnettet i
den enkelte time, summert over all e årets tim er
8760 tim er

der netto energiutveksling mot sentralnettet i den enkelte time beregnes som den
aritmetiske summen avenergiutvekslingen på hver av regionaln ettslinjene mot
sentralnettspunkt et, (dvs . summert med fortegn innen hver tim e)
"Nettometoden" for beregning av minimum effektavgift ivaretar Gruppens syn om at
beregningsgrunnlaget for effektleddet "bø r ta utgangspunkt i kundens faktiske bruk av
Sentralnettet" . Ette r deres syn må effektavg iften "reflektere den reell e bela stning på
Sentralnettet i tråd med intensjonene i Energiloven." Vid ere papeker Gruppen at nettometoden i motsetning til bruttometoden, ikke rammer industrivirksomhet i utkantstrøk hvor
nærhet mellom kraftverk og produksjonsbedrift, samt lang brukstid, medfører liten belastning
for sentralnettet.
Statnett bemerker at en av "konsekvensene ved et "nettoprinsipp" slik det er fremført i klagen ,
vil være lite bidrag til dekning av Sentralnettets faste kostnader i tilknytningspunkter der
produsert energi er tilnærmet lik forbrukt energi. Kun differansen mellom produsert og forbrukt
energi bidrar" .
Videre anfører Statnett at dersom nettometoden hadde blitt praktisert for 1993 ville dette ha ført
til en betydelig inntektssvikt i de punktene som kommer inn under minimumsregelen. Etter
Statnetts beregninger ville dette ha ført til at den ordinære effektavgiftssatsen måtte ha økt med
2.2 kr/kW dersom sentralnettet skulle ha opprettholdt det totale inntektsnivået fra tariffens
effektledd .
Dessuten framholder Statnett at "i tilknytningspunkt med liten effektinnmating og effektuttak, vil
kostnadene knyttet til bryterutrustning, måleutrustning osv. være lavere enn i et tilknytningspunkt med stor effektinstallasjon bak". Etter Statnetts vurdering tar ikke nettometoden "hensyn
til dette slik bruttoprinsippet gjør".
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NVEs vurderinger
NVEs behandling av tvi stesaker om overføringstariffer tar utg ang spunkt i våre retningslinjer.
Disse retning slinjene er utarbeidet på grunnlag av energilov en og dens forskrift ut fra hen synet
til samfunnsøkonomisk effektiv disponering av energiressursene.
Etter NVEs syn reis er den innbrakte tvi sten følg ende spø rsma l
*

Har Statnett adgang til å ilegge minimum effektavgift?

Dersom svaret på ovennevnte spørsmal er bekreftende, gjenstar:
~

Er Statn etts metod e for beregning av minimum effektavg ift - "bruttometoden" i overensstemmelse med NVEs retn ingslinjer for beregning
av overføringstariffer?

* Er Gruppens forslag - " nettometod en " - i overensstemmelse

med NVEs retningslinjer?

Statnetts adgang til å ilegge minimum effektavgift
Ikke-diskrimin erende tariffer er et bærende element i energilov ens forskrift , Jfr. §4-4b, og NVEs
retningslinjer for beregning av overføringstariffer, jfr. pkt 2. Som nevnt innledningsvis vil
regelen om minimum effektavgift kunne komme til anvendelse dersom produksjon og forbruk er
knyttet opp mot samme sentralnettspunkt, slik at fysisk sammenlagring oppstår. Dette er
særlig aktuelt i den grad produksjonen bak et punkt er på omtrent samme nivå som forbruket i
den enkelte time. Beregningsgrunnlaget for den ordinære effektavgiften basert på netto målt
effektutveksling mot sentralnettet, vil da kunne bli meget lavt eller tilnærmet lik null. Dette kan
bli resultatet selv om det er stort forbruk og stor produksjon bak punktet.
Sammenlagring av forbruk og produksjon vil kun i begrenset grad påvirke de samfunnsøkonomisk faste nettkostnadene. Det kan imidlertid tenkes at f.eks . kostnadene ved
transformeringskapasitet i punkter med fysisk sammen lagring blir noe lavere enn de ville ha
vært dersom det kun hadde vært rene forbruks- eller produksjonspunkt. Etter NVEs vurdering
vil det virke diskriminerende dersom produksjon og forbruk som ligger bak samme punkt,
oppnår vesentlig lavere effektgrunnlag enn om tilsvarende produsent eller uttakskunde hadde
ligget alene bak punktet.
Siden beregningsgrunnlaget for ordinære effektleddet i sentralnettstariffen pr. i dag kan bli
svært lavt bl.a . pga. fysisk sammenlagring , finner NVE at innføring aven regel som angir en
nedre terskel for effektgrunnlaget er i overensstemmelse med kravet om ikke-diskriminerende
tariffer. Gruppen sier seg for øvrig også enig i at det er innført en regel for minimium
effektavgift.
NVEs konklusjon er at Statnett har adgang til å ilegge en minimum effektavgift.
"B ruttom etod en"
Regelen om mest mulig nøytrale tariff/edd til dekning av faste nettkostnader

I pkt. 4.1 i NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer av desember 1993 og av
november 1994 skisseres det prinsipielle grunnlaget for tariffutformingen . Dette hovedprinsippet - grunnstrukturen - bør tilstrebes ved konkret tariffutforming i den grad dette er
praktisk mulig. Videre omfatter retningslinjene en nærmere konkretisering av hvilke

tilpasninger til grunnstrukturen som tillates. Minimum effektavgift i sentralnettet er ikke omtalt i
rJen konkretiserende delen Ved utarbeidelse av retningslinjene har NVE saledes ikke gitt noen
eksplisitt tillatelse eller anbefaling om at regelen for minimum eftektavqift kan avvike vesentiicJ
fra rlen skisserte qrunnstrukturen
I følge grunnstrukturen kan tariffledd deles inn i to kategoner - bruksavhengige og bruksuavhengige ledd Bruksavhengige ledd omfatter tapsleddet og eventuelle kapasItetsledd i
flClskehCllssituasjoner Uisse leddene er ment a reflektere de samfunnsøkonomisk marginClle
kostnadene ved bruk av nette!. De vil således variere bade med last niva og med kraftprisen
Betegnelsen bruksavhengig ledd henspiller på at kundens kostnader ved slike tariffledd skal
vanere med kundens bruk av nettet

f::ffektavgiftene, rlerumJer minimum effektavgift hører mfl linder kCltcqorien brllksuilv!71:IICjlqe
tariffledcJ Disse leddene skal sørcJP for dekning av faste kostnacjer I flE;ttet Dl: skal derfor
utformes med Sikte pa a være rnest rTIullCJ nøytrale Dvs dl bere9rllfIQsITH;lodt;fl ior diSSe:
tanfflecJcJene skal I mmst muli9 9rdd pavlrke nettkuncjenes atferd, det va:re sC~J tJruk elV nettet
eller øvrige disposisjoner. Dette er uttrykkelig sagt i retningslinjene av november-~4
Nøytralitetskriteriet frem~Flr imidlertid også i retningslinjene av desember-93

Virker t)({jttornetoden nøytralP

Statfletts'hrlJtlometode' IflfH-,t)d:rcr dl llcrccJnlr1DsgruflflldCjct for fTIlllllTllll1l (;jtpklav~JI!t(;ll uh,ef
pro[xJrsJofldlt merj total CfWrCjllltvi-;ksllllSjl punktet Totdl cnenjiutvc;ksl!I!<j ljC,;t;H av totdl
mengde IIlnrnatet energi pluss totalt arlig energiuttak Både produkSjon Oe) forbruk I slike
mlfllrnumspunkter blir derved ilClgt en ekstra avgift pr kWh
Med denne beregningsmetoden vil minimum effektavgiften representere en ren energiavgift,
dvs en bruksavhengig avgift I følge retningslinjene skulle dette tariffleddet derimot ha vært
utformet som en bruksuavhengig avgift, dvs. slik at kundens bruk av nettet ikke pavirket
kundens kostnader ved dette tariffleddet. Bruttometoden for beregning av minimum effektavgift
er således i strid med retningslinjenes krav om mest mulig nøytralt effektledcJ. I retningslinjenes
krav til praktisk tariffutforrning har dessuten NVE lagt særlig vekt pa at sentralnettstariffen skal
tilpasses grunnstrukturen for utformmg av punkttariffer
Gruppen anfører at bruttometoden kan gi nettkunder incentiver til investeringer I anlegg som
endrer nettkonfigurasjonen med sikte på å redusere målt brutto energiutveksling mot sentralnettet. Eventuelle reduksjoner i beregningsgrunnlaget for effektleddet for noen kunder medfører
ingen reduksjoner i de samfunnsøkonomisk faste kostnadene I den grad noen kunder vil få
redusert effektledd, vil de øvrige sentralnettskundene måtte betale tilsvarende større andel av
de faste nettkostnadene.
NVE kan vanskelig avsløre hvilke incentiver konseSjonssøkere i VlfkeliCjheten har ved
utbygging av nettanlegg. Vi har imidlertid registrert at Elkem har søkt NVE om konseSjon om en
anleggsforandring, som selskapet selv betegner som en "by-pass- løsning" Denne
konsesjonssøknaden er for tiden under behandling. På prinsipielt grunnlag innser NVE at
"bruttometoden" kan gi incentiver til tariffmotiverte utbygginger av nettanlegg. I så mate
understøtter dette ytterligere vår vurdering av at "bruttometoden" ikke virker nøytralt.
Praktiske konsekvenser

Statnetts regel for beregning av minimum effektavgift innebærer som nevnt at de angjeldende
kundene blir belastet med en ekstra avgift på forbruk og produksjon av elektrisk kraft. Denne
avgiften vil generelt føre til et samfunnsøkonomisk effektivitetstap. I de punktene der
minimumsregelen kommer til anvendelse, vil det alltid være minst en produsent. Videre er flere
av de store sluttbrukerne av kraft knyttet opp mot sentralnettet i slike minimumspunkter. En

7

ekstra energiavgift vil representere et till egg i produsentens variabl e kostnader ved å frambring e elektri sk kraft ell er et til svarend e tillegg i energipris en for kraftforbrukerne.
Etter NVEs vurdering er det grunn til å anta at eksempelvis kraftprodusentenes disposisjoner
påvirkes av ekstra variable kostnader ved å bringe elektrisk energi fram til markedet, og at
store elektrisitetsforbrukere vil justere sin tilpasning som følge aven ekstra energ iavgift. Det er
derfor rea li stisk å anta at bruttometoden også i praksis vil føre til vridninger bort fra effektiv
disponering av samfunnets ressurser.

NVEs konkluderer med at "bruttometoden" for beregning av minimum effektavgift ikke oppfyll er
nøytralitetskriteriet i NVEs retningsli njer for beregning av overføringstariffer ..

"Nettometoden"
Gruppen har foreslått en "nettometode" for beregning av minimum effektavgift. Denne metoden
innebærer at minimum effektavgiften vil variere med netto energi utveksling mot sentralnettet i
hver av årets timer. Jo bedre balanse det er mellom innmating og uttak av energi innenfor den
enkelte time. desto lavere blir det felles effektleddet for kundene i punktet. "Nettom etod en" gir
således nettkundene incentiver til å balansere innmating og uttak av energi bak et punkt i
hver time . Dette er ikke i samsva r med nøytralitetskriteriet som sier at tariffleddet skal fastsettes
slik at det i minst mulig grad påvirker kundenes bruk av nettet.
NVEs konklusjon er at "nettometoden" ikke oppfyller nøytralitetskriteriet i NVEs retnings linjer
for beregning av overføringsta ri ffer.

NVEs krav til beregning av minimum effektavgift
Statnett har bemerket at deres "bruttometode" for beregning av minimum effektavgift ikke er
perfekt, men at den "gi r færrest mulige uheldige samfunnsøkonomiske sidevirkninger". Statnett
har dessuten skriftlig orientert sine kunder om at de har forsøkt å finne fram til bedre løsninger
for beregning av minimumseffekt uten å ha lyktes. NVE finner imidlertid at verken Statnetts
"bruttometode" eller Gruppens "nettometode" tilfredsstiller retningslinjenes nøytralitetskrav.
På denne bakgrunn har NVE funnet det nødvendig å legge fram et nytt prinsipp for beregning
av minimum effektavgift. Dette beregningsprinsippet er basert på kundenes målte verdier fra
1994. Nettkundene kan således ikke foreta noen disposisjoner pr. i dag for å påvirke sitt
avgiftsgrunnlag. Dette beregningsprinsippet vil tilfredsstille retning slinjenens krav om mest
mulig nøytral utforming av de bruksuavhengige tariffleddene. Dessuten innebærer det at ingen
av enkeltkundene bak minimumspunkter kommer dårligere ut enn om de hadde ligget alene
bak punktet.
NVE legger til grunn at minimum effektavgift skal fastsettes som fast årlig avgiftsbeløp pr.
minimumspunkt, som ikke er relatert til kundens energiutveksling. Det faste avgiftsbeløpet kan
imidlertid modifiseres aven unntaksregel. Den kan tre inn dersom dette faste avgiftsbeløpet
overstiger avgiftsbeløpet som beregnes ved unntaksregelen . Det faste avgiftsbeløpet kan
kalkuleres som sentralnettets gjennomsnittlige inntekt fra minimum effektavgiften fra budsjettet
for 1995 pr. punkt, justert for de beregnede inntektene fra de punktene der unntaksregelen vil
komme til anvendelse.
Unntaksregelen kan ta utgangspunkt i effektgrunnlaget for tilknytningsleddet i sentralnettstariffen. Det består av to hovedkomponenter - effektgrunlaget for produksjon og effektgrunnlaget for forbruk. Det vil si henholdsvis tilgjengelig vintereffekt og målt effektforbruk i
høylasttimen korrigert for utkoblbart forbruk. En slik unntaksregel innebærer at beregningsgrunnlaget for minimum effektavgift kan baseres på den største av disse to komponentene i
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tilknytningsleddet for 1994 for de angjeldende kundene. Minimum effektavgift for 1995 kan i så
fall beregnes ved ovennevnte effektgrunnlag multiplisert med effektavgiftssatsen for 1995, dvs.
42 kr/kW
Ovennevnte beregningsprinsipp forutsettes å skulle tre i kraft for inneværende ar uten at dette
fører til endringer i satsene i den ordinære sentralnettstariffen .
For 1996 må metoden for beregning av minimum effektavgift vurderes i sammenheng med
revisjoner av metoden for beregning av den ordinære effektavgiften i sentralnettstariffen. I den
grad det fortsatt vil være behov for minimum effektavgift i årene framover, må en framtidig
beregningsmetode bygge pa grunnprinsippene i NVEs krav.

Virkningstidspunkt
Statnetts metode for beregning av minimum effektavgift har vært gjeldende siden 1.05 .92 . Med
denne metoden foretas avregning av minimum effektavgiften for et kalenderår etter dette årets
utløp Den regelen som denne metoden strider mot - nøytralitetsprinsippet for utforming av
tariffiedd til dekning av faste nettkostnader - ble innført første gang i NVEs retningslinjer av
desember-93. Disse trådte i kraft 104.94 . Nøytralitetsprinsippet fikk imidlertid en mer presis
formulering med retningslinjen e av november-94 , som har vært gjeldende siden 101 .95 .
NVE har komm et fram til at ny metod e for beregning av minimum effektavgift skal virke fra og
med 1.0195 . Når vedtaket ikke gis virkning før dette tidspunkt, har NVE lagt avgjørend e vekt
på følgende momenter:

.. Nøytralitetskriteriet i retningslinjene av desember 1993 var noe upresist formulert. Dette ble
imidlertid rettet opp med retningslinjene av november 1994 .
.. Effektivitetstapet som kan tilskrives Statnetts bruttometode for tidligere år er allerede realisert.

Økonomisk oppgjør for 1995
Den nye metoden for beregning av minimum effektavgift vil føre til omfordelinger av
tariffkostnader mellom sentralnettskunder. De kunder som kommer gunstigere ut med den nye
metoden, skal betale minimum effektavgift etter den nye metoden i 1995. Kunder som kommer
dårligere ut, skal i 1995 betale det samme beløpet for minimum effektavgift som i 1994.
For å redusere overgangsproblemene skal Statnett i 1995 bære merkostnadene for de kunder
som kommer ugunstig ut. For Statnett vil dette forårsake et inntektsbortfall som vil redusere
selskapets avkastning i 1995. Dersom inntektsbortfallet skulle føre til økt mindreavkastning for
Statnett, kan dette i henhold til NVEs retningslinjer for mer-/mindreavkastning utlignes på flere
år. Dersom Statnett i 1995 får meravkastning , vil inntektsbortfallet føre til en reduksjon av den
meravkastning som over senere år skal tilbakeføres til kundene.

Cl

Vedtak
NVE finner at verken Statnetts "bruttometode" eller Gruppens "nettometode" for beregning av
minimum effektavgift er i samsvar med våre retningslinjer for beregning av overføringstariffer
Statnett må derfor endre metoden for beregning av minimum effektavgift i henhold til NVEs
krav til beregning av minimum effektavgift med virknin~J fra og med 10195 Innen tre uker
etter at dette vedtaket er mottatt, skal Statnett legge fram et konkret forslag til utforming aven
ny beregningsmetode for godkjennelse i NVE før dette kunngjøres for kundene
Vedtaket innebærer at for 1995 kan den enkelte sentralneltskunde makSimalt ilegges en
minimum effektavgift lik det beløpet kunden betalte for dette tariffleddet i 1994. Kunder som
kommer gunstigere ut med den nye metoden i forhold til den minimum effektavgift de betalte i
1994, skal imidlertid betale i tienhold til den nye metoden OgS3 i 1995
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PLASSERING I NETTNIVA
Solienberghjemmet har i brev av 1S08~)4 tmlgT Inn lor NVr: til avqjC1relse tvist med Oslo
Energi Oslo Energi knytter sine kommerltarer til Silken I brev dV 1,jOC)94

NVE avgjør tvistesaken i medhold av forskrift om produksJon. omforming, overføring.
omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsre~Jentens resolusjon av
07.12.90 med hjemmel i energiloven av 29.0690 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.
Oslo Energi opplyser at inntil 1207 93 ble SolienberqhjemfTlet kun cflergimalL Denne dato ble
effektmclling etablert. Høyeste registrerte effekt av klIndens IJttak i pC;rloden mellom 120793
oq 1 ~1 0(194 var 456 kW
I NVEs retningslinjer for beregning av ovcrførinqst;mf/er
fra 1 april til 31. desember 1994, star det i kapittel G 1

elV

desnrTlhcr 1qC)3 som var CJJ(;ldend"

følClende kriterier skalleClges til ijruflfl for hVilke kUllcfer
nettstasjonskunde, dvs uttak (Ja nettmva ,1

S()!7I

skal Kunne Hvreuncs sun)

- kunden er storforbruker,
- nettstasJonen ligger i rimelig na:riJet av kunden
[lehandlinq av tvilstilfeller
Ved tvil om plassering pa nettniva efter de nevnte kntener, anbefaler NVE at det legges
vekt pa uttakets størrelse. I tvilstilfeller anbefales en nedre qrense for rJlassenng
niva 4
lik 200 kW, malt som kundens rnakslfnaleffekt me(f tIfW?so(J(J/osnif)(!

pa

I tilleqCJ er det I retninqslinjen8. under samme ki-lpl!tc;1 ;lprl(;t for dl (;v(;rk(;l I stedet for Cl ha et
skille i tariffen mellom nettniva 4 og 5, kan benytte et tariffsystem rn(:d flf~re
trappetrinn Ved bruk aven slik modell llfH1qar rTli-lfl uheldlc] forskjellsbehc1f1dlin~l av kunder som
ligqer like undcr cller like over en absolutt kvantumsqrerlse
I tiden frem til og med 1994 hadde Oslo Energi et tariffsystem der ulik tariff gjaldt for kunder pa
netlnivå 4 og 5. Kriteriet som Oslo Energi la til grunn for at kunden skulle bli avregnet med tariff
H ontol ,'j'cjr (-'S «j
Po~radr(':;c;r-
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for nettnivå 4, var at nettstasjonen var plassert hos kunden, og at kunden ble forsynt fra denne
via gjennomføringsplate og ikke kabel.
Oslo Energi la til grunn den tekniske løsningen hos kund en, valgt av Oslo Energi selv, som
kriterium for hvilken pris som ble tilbudt. Denne praksis var i strid med retningslinjene sitert
ovenfor. På det tidspunkt da Sofienberghjemmet bragte denne tvisten inn for avgjørelse i NVE,
hadde NVE allerede fattet vedtak i en tilsvarende sak mellom Oslo Energi og en annen av Oslo
Energis kunder. Saksforholdet i de to sakene samsvarer i den grad at NVE finner det naturlig å
behandle den foreliggende tvist i lys av vedtaket i den andre saken.
Overfor Oslo Energi ble følgende vedtak gjort gjeldende i brev av 8. juli 1994:

NVE fastslår at Oslo Energi må fastsette regler for plassering pa nettnivå som er i
overensstemmelse med NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer
NVE finner at den aktuelle kunde tilfredsstiller kravet om rimelig nærhet til nettstasjon og at
han er storforbruker.
NVE finner at en omlegging av regelverket for plassering av nettnivå i Oslo Energi bør
gjennomføres på generell basis med virkning (or alle kunder i nettet. En slik omlegging er
omfattende og vil kunne medføre justering av tariffene (or alle kundegrupper. NVE vil
derfor akseptere at Oslo Energi trenger noe tid til å planlegge og gjennomføre en slik
omlegging. NVE gir Oslo Energi tillatelse til il benytte sin egen kundeinndeling for resten
av 1994
Oslo Energi skal utarbeide nye regler for nettnivå i samsvar med NVEs retningslinjer, og
disse skal gjøres gjeldende fra 01.01 95. Den aktuelle kunden og resten av kundemassen
avregnes etter samme tariffsystem fra denne dato.
NVE har mottatt fra Oslo Energi et notat over fire sider, datert 20. 12.94 med tittel: "Oslo Energis
overføringstariffer gjeldende fra 01.01.95". Av notatet fremg år det at tariffen for
lavspentkundene er satt sammen av et fastledd på kroner 1000 pr år, et energiledd på 3,1 øre
pr. kWh og et effektledd som beregnes etter en trappetrinn smodell. NVE har bedt Oslo Energi
om å oversende notatet til Sofienberghjemmet.
Strukturen i tariffen som Oslo Energi innførte pr 01.01.95 er i overensstemmelse med NVEs
retningslinjer for beregning av overføringstariffer. NVE ser at Oslo Energi har etterkommet
pålegget fra NVE formulert i vedtaket av 080794 NVE vi l ikke på legge Oslo Energi å avregne
Sofienberghjemmet i nettnivå 4 for 1994 .
Med hilsen
Enøkjf.9 markedsavdelingen
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TVISTESAK - DRAMMEN ENERGINETTs BEREGNING AV ANLEGG8BIDRAG FOR AlS
NORSKINN

NVE viser til Deres brev av 12.mal 1995 og øVrig korrespondanse? I saken.

I ovennevnte brev vises til at rentabiliteten J investerinqen I strømforsyning til AlS
Norskinn er langt høyere enn det Drammen Encrgillett k/b tidligere har gått ut fra. I den
tidligere beregning ble det tatt utgangspunkt i at rentabiliteten var bestemt aven andel
pil 7°/0 av tariffen, som tilsvarer den sats NVE hadde satt SOlli IT1dksirnalt tillatt
avkastning på nettkapitalen. Den rentable del av tariffen ble rwddlskontert over 30 år
med en diskonteringsrente på 7 %.
Det er ikke noen direkte sammenheng mellom NVEs avkastningssats og hvilken andel
av tariffen som går til å dekke avkastning. Metoden som ble brukt I den tidligere
beregningen frarnstår derfor som nokså vilkårlig og er vanskelig () akseptere, selv ved
en konsekvent bruk av metoden. I den nye beregntng av anleggsbidrag som det er
redegjort for i Drammen Energinetts brever det derimot den andel av punkttariffen som
går med til å dekke avkastning som er grunnlaget for beregninC] ,1\' anleggets rentabilitet
og krav om anleggsbidrag.
NVEs retningslinjer for beregning av overfonngstanffer gir Ikke SiJl)sifikke regler for
hvordan anleggsbidrag skal beregnes. NVE anser likevel at et rimelig utgangspunkt er at
det kan og bør benyttes anleggsbidrag for å bidra til 21 dekke kuncJespesifikke
investeringer når de forventede tariffintektene fra den tilknyttede kunden ikke dekker
investeringskostnadene. Uten anleggsbidrag vil da anleggskostnadene bidra til at de
generelle tariffene øker, selv om en tar hensyn til at merinntekten fra den nye kunden
øker overføringsinntektene. NVE vil også akseptere at netteier beregner anleggsbidraget
slik at de samlede innbetalingene fra en ny kunde dekker deler av felleskostnadene i
nettet i tillegg til anleggskostnad og nettap.
Ved den nye beregningsmetode som Drammen Energinett har benyttet godskrives
kunden den delen av punkttariffen som i gjennomsnitt nar til dekning av avkastning. De
øVrige deler av tariffinnbetalingene som går til dekning av bl.a. tap, drift og vedlikehold
oq avskflvninqer blir Ikke godskrevet I forbindelse med anleqqs/Jldrag. NVE finner at den
skissf~rte metode for beregning av anleggsbidrag er I tri~d med prinsippene trukket opp
oventor, og Ikke bryter med gjeldende retningslinjer for bereqnin~.l av overføringstariffer.
Ved sin beregning trekker imidlertid Drammen Energinett finanskostnadene fra i
avkastningen, d.v.s. at den delen av avkastningen som går til å dekke renter av
fremmedkapital ikke godskrives kunden. All den tid avkastningen nettopp er ment til å
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dekke kostnadene til å holde kapital i nettet, både egenkapital og fremmed kapital, har
NVE vanskelig for å akseptere dette. Det virker også lite logisk at anleggsbidraget skal
avhenge av i hvilken grad nettet er finansiert med egenkapital eller fremmedkapltai.
På bakgrunn av ovenstående har NVE fattet følgende vedtak~.
Drammen Energinett k/b sin metode for beregning av anleggsbllirag for AlS Norskinn
aksepteres, med unntak av fradraget for finanskostnader i avkastning p;'j bokført
nettverdi. Drammen Energinett k/b pålegges derfor å beregne O(J avregne anleggsbidraget på nytt uten å trekke finanskostnader fra ved beregning av andelen av tariffen
som går til å dekke avkastning, og som godskrives kunden ved beregning av
anleggsbidraget. NVE sendes kopi av avregningen.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen
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skriftlig, stiles til Nærings- og energidepartementet og sendes gjennom NVE.
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TVISTESAK - BIRKELAND BRUK KLAGER PÅ OVERF0RINGSTARIFFEN I VESTAGDER ENERGIVERKS NETTOMRÅDE MED BAKGRUNN IÅRSAVREGNINGEN
FOR 1993
NVE viser til brev fra Norgeskraft AS av 11. november 1994 der Norgeskraft på
vegne av Birkeland Bruk AS (SB) reiser tvist an~jående overforingstariffen til
Vest Agder Energiverk (VAE), samt til øvrig korrepondi3nse i saken.
BB ble kraftkunde hos Norgeskraft fra høsten 1992. Inntil da hadde bedriften
vært kraftkunde hos VAE, og var blitt avregnet etter en totiJlt;:niff. Dette var en
T3-tariff med et definert effektkvantum og en energirelatert tariffledd for overforbruk. Ved overgang til ekstern kraftleverandør ble BB plassert på en
overføringstariff med måling og tariffering etter maksimaleffekt.

Fakturering av reaktiv effekt
I forbindelse med installering av ny måler ble det også instaliert m~ller for reaktiv
effekt. I tråd med VAEs generelle tariffbestemmelser ble da BB fJkturert for
uttak av reaktiv effekt ut over en effektfaktor p<J 0,9. Dette fJLl en kostnJd på
12.464 kr i 1993.
BB har installert kondensatorbatterier for å minimere uttak av reaktiv effekt.
brevet fra Norgeskraft framgår det at BB tidligere hadde fått godkjent dette som
virkemiddel for å minimere forbruk av reaktiv effekt, slik at det kunne ses bort
fra reaktiv effekt ved fakturering. Norgeskrafts påstand er at faktureringen av
reaktiv effekt er en tilleggskostnad i forbindelse med at BB skiftet kraftleverandør som VAE må pålegges å betale tilbake. VAE hevdet på sin side at det
Ven mistanke om at kondensatorbatteriene var blitt for smb til il kompensere for
det reaktive effektforbruket.
NVEs vurdering og vedtal<
NVEs vurdering er at det ikke var unaturlig å installere måler for rei3ktiv effekt i
forbindelse med at ny energimåler skulle installeres. NVE finner å ikke kunne
legge til grunn av at måling og avregning av reaktiv effekt er direkte knyttet til
at BB gikk over til en ekstern kraftleverandør. Ut fra de oppgitte tallene økte BBs
energiuttak fra 1992 til 1993. Med uendret kondensatorkapasitet kan dette
være en indikasjon på at det reaktive effektforbruket også har økt.

2

Ut fra ovenstående er NVEs konklusjon at BB må akseptere betaling for reaktivt
effektuttak ut over en effektfaktor på 0,9 fra det tidspunkt måling ble iverksatt.

Endring av tariffgruppe
BB ble som nevnt overført til en annen tariffgruppe med maksimalmåling i
forbindelse med bytte av leverandør. Etter Norgeskrafts vurdering ga dette BB
økte overføringskostnader i forhold til overføringskostnadene som lå i den
tidligere T3 -tariffen med abonnert effekt og overforbruk. Beregnet forskjell i
overføringskostnader mellom de to tarifftypene er avhengig av hvilken fordeling
mellom overføringspris og kraftpris som legges til grunn for T3-totaltariffen
Det framgår av kalkylegrunnlaget vist i VAEs brev av 5. april 1995 at alle ledd i
totaltariffen med unntak avenergileddet bare dekker overføringskostnader.
Tapsleddet vil være det samme i de to tariffene. Dette tilsier at kraftprisen (eks.
mva.) er 18,8 øre. NVE anser at denne kraftprisen må aksepteres som den
relevante kraftpris ved en sammenligning av overføringskostnaden i T3-tariffen
med andre overføringstariffer.
For å kunne foreta en sammenligning må det også gjøres forutsetninger om
uttaksprofilen . Norgeskraft har i sin oppstilling vedlagt brevet av 17. november
1994 antatt at den målte maksimaleffekten for BB i 1993 på 304 kW motsvarer
en abonnert effekt på 180 kW og et overforbruk på 25.000 kWh. Ved å legge
dette til grunn blir overføringskostnaden ca. 25.000 kr eller 18 % høyere etter
maksimaleffekttariffen. Vi ser her bort fra fakturering av reaktiv effekt.
VAE hevd er i sitt brev av 5. april 1995 at for gjennomsnittskunden blir overføringstariffen i h.h.v . T3 -tariffen og maksimaleffekttariffen den samme. I sitt
brev til Norgeskraft av 11. mars 1994 peker VAE på at ved overgang fra T3
blandet tariff til tariff med maksimaleffekt vil kunder med dårlig brukstid kunne
få noe høyere overføringskostnader, mens kunder med god brukstid vil kunne få
noe lav ere kostnader.
BB hadd e i 1993 en brukstid på 2213 timer. En brukstid p å 3000 timer ville gitt
en maksimaleffekt på 224 kW. Ved for øvrig uendrede forutsetninger ville dette
gi noe lavere overføringskostnad etter maksimaleffekttariffen enn etter T3 tariffen. Merkostnaden for BB ved overgang til tariff med maksimaleffekt er
kritisk avhengig av den lave brukstiden. Dette vil også gjelde for 1992 og 1994.
For 1994 ville T3-tariffen gitt høyere overføringskostnader enn maksimaleffekttariffen ut fra de forbruksdata for BB som er angitt i Norgeskrafts oppstilling av
21. juni 1994.
NVEs vurdering og vedtak
Etter NVEs syn ligger det en uønsket forskjellsbehandling i at kunder som kjøper
kraften hos V AE i noen grad kan velge den av to tariffer som er gunstigst for
dem selv, mens de som kjøper kraften eksternt ikke har noen slik mulighet og
ved dette kan få en økning i overføringskostnader ved leverandørbytte. På den
annen side var det på grunn av kraftavregningen behov for å bytte til times registrerende måler. Det var da hensiktsmessig å basere tariffen på målt
maksimaleffekt (med timesoppløsning) istedenfor overforbruk ut over en
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abonnert effekt. NVE legger også vekt på at dette var en del aven generell
omlegging som skal sluttføres i løpet av 1995. Kundene som har byttet til
maksimaleffekttariff synes ikke å ha blitt diskriminert sett under ett. NVE
konkluderer med at behandlingen av BB etter en samlet vurdering ikke har vært
urimelig, og at det derfor ikke er grunnlag for å kreve tilbakebetaling.
Det er kostnader forbundet med å bytte målere for alle kunder, og det er derfor
etter NVEs syn akseptabelt at VAE gjør dette over en periode på noen år. VAE
har nå vedtatt å ta ut T3-tariffen etter 1995, slik at uheldige utslag av å bruke
to ulike tarifftyper parallelt da opphører. På denne bakgrunn ser ikke NVE behov
for å fatte noe vedtak om nedleggelse av T3- tariffen.

Oppsummering av vedtak
Birkeland Bruks krav om tilbakebetaling av overføringsutgifter tas ikke til følge.
Dette gjelder også faktureringen av reaktiv effekt. NVE aksepterer at VAE
opererer med T3-tariff med abonnert effekt også i 1995. VAE har selv bestemt å
legge ned sin T3-tariff etter 1995.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen
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Jan
avdelingsdirektør
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KopL Vest Agder Energiverk
Norgeskraft AS, Postboks 1275 Vika, O111 Oslo
Nærings- og energidepartementet

Denne avgjørelsen kan paklages til Nænngs- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt
underretning er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klaCje skal begrunnes
skriftlig, stiles til Nærings- og enen]idepartementet og sendes gjennom NVE.
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TVIST OM OVERF0RINGSTARIFFENE VED FREDRIKSTAD ENERGIVERK.
NHO har i brev av 02.0793 til NVE klaget på Fredrikstad Energiverks overføringstariffer for
1993. Underlaget for tvistesaken var forutsatt ettersendt I brev av 23 03 94 orienterte NVE
om at saken ville bli henlagt hvis ikke begrunnelsen for tvistesaken ble innsendt Underlaget
for tvisten ble deretter innsendt i brev av 14.04.94 fra Borregaard Energi på vegne av AlS
Denofa og Lilleborg Fabrikker, Jøtul AlS, Kronos Titan AlS og Stabburet AlS
Tvisten omfatter følgende punkter:
1) Det totale kostnadsgrunnlaget
1.1 Borregaard mener at nettet er ført opp rlled for stor verd!
12 Borregaard mener at nettvirksomheten bærer en for stor andel av Indirekte
kostnader
1.3 Beregningene av kostnadene i overliggende nett.

14 Borregaard hevder at avkastningssatsen til FEV

pa 9°;;' er for høy

2) Borregaard hevder at brukstiden er basert på feil forutsetninger for kundegruppene
3) Borregaard hevder at energigrunnlaget er minst 70 GWH for lavt
4) Everket mangler tariff på niva 3
5) Borregaard hevder at overføringstarrffen på tilfeldig kraft er økt for mye I 19(33
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NVE avgjør tvistesaken i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring og
fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinregentens resolusjon av 7. desember 1990 med
hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr 50.
Tvistepunktene er behandlet punktvis nedenfor. Vi har nyttet samme nummerering som i
brev av 1404.94 fra Borregaard Energi. Tvistepunkt 1.3 og 2 er derimot behandlet samlet av
NVE. I punkt 6 har NVE i tillegg vurdert rimeligheten av å inkludere inntekten fra utkoblbar
overføring I taflffkalkylen slik som FEV har gjort i sine tafiffberegninger for 1993

1. Det totale kostnadsgrunnlaget

1.1 For høyanleggsaktiva i nettet
NHO anfører i sitt brev av 140494 at FEV's kapitalgrunnlag pr 31 1291 ma settes
fastsettes til ca kr 250 mill Begrunnelsen for dette er at NHO mener at akkumulerte
avskrivninger er satt for lavL
FEV påpeker i sitt brev av 04.05.94 at åpningsbalansen pr 01.0191 er på kr 310.8 mill.
I brev av 23.1194 er investeringene i nettet inkludert Hvaler oppgitt til, f11l11 kr
1982
1983
1984
1985
1986
1987

32.6
37.6
29.6
37.5
43.0
43.9

1988
1989
1990
1991
1992
1993

43.5
43.7
28.7
14,9
12.4
18.'!

FEVs investeringer er dokumentert igjennom utdrag av offisielle kommuneregnskap for de
aktuelle årene.
FEV gikk over fra kommunale regnskapsforskrifter til Norsk Standard pr 1.1.91. NVE har
derfor vurdert FEV's balanse pr. denne dato.
I brev av 09.09.94 har FEV angitt omfanget av fysiske nettanle~m

NVE's vurdering
Det vises til retningslinjene for Energiverk om arsoppgjør, apnlflgsbalanse mv hvor det i
punkt 6 er anført
" For energiverk hvor det er vanskelig å få oversikt over historiske
anskaffelseskostnader, tillates det benyttet skjønn for å fastsette disse kostnader. Det
skal utvises forsiktighet ved utøvelse av dette skjønn, og Norges Energiverkforbunds
avskrivningsplaner skal anvendes tilsvarende"
NVE har I sin vurdering tatt utgangspunkt i de dataene som er oppgitt På bakgrunn av de
beregninger som er foretatt finner NVE at balansen for nettvirksomheten på kr 310mill pr
01 01 91 ikke kan sies å være urimelig

NVE's vedtak
Vil Ikke palegge FEV å endre balansen på nettanleggene på 310mill Inklusive fellesanlegg
pr010191
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1.2

Nettet bærer en for høy andel av indirekte kostnader og felleskostnader.

BE anfører i sitt brev av 14.04.94 at totale drifts og vedlikeholdskostnader for FEV ifølge
1992 regnskapet er på kr 77.9 mill. Når ekstraordinære tap er fratrukket (kr 85 mill) er
totalkostnadene på kr 69 mill. Nettet blir belastet med kr 67.5 mill kr som utgjør 97% av
totalen. BE anser at nettet bærer en for stor del av disse kostnadene og foreslår at NVE
setter ned FEV's indirekte kostnader skjønnsmessig med kr 20 mill kr for 1993

FEV opplyser i brev av 30.1194 at følgende kostnadstaiila til grunn for tariffkalkylen for
1993 (mill kr)
-

Direkte kostnader
Indirekte kostnader
Sum kostnader
Avkastning kapital
Kalkylegrunnlag

95 mill
38 mill
133 mill
19 mill
152 mill

Beregningsgrunnlaget for overføringstariffene er nærmere spesifisert i vedlegg III til brev av
15.06.94 fra FEV. Ut fra dette vedlegget er totalen på kr 152 mill samniensatt på følgende
måte:

kostnader sentralnett
kostnader regionalnett

40 mIll
50.6 mill

kostnader distribusjon

23.3 mill

tap i nettet:
regional
distribusjon
kostnader måling avrg etc
Tilfeldig kraft
Sum.

1.3 mill
4.8 mill
25.5 mill
6.0 mill
152 mill

FEV har i forbindelse med regnskapsrapporteringen innrapportert følgende kostnader for
1993 (mill kr:)
Sum kostn.

Direkte Kostn

Indir kost

Distribusjon

136

113

23

Kraftomsetning

120

114

6

Øyrig
Sum

10
267

10
238

29

Andel
indirkost
79%

100%
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NVE's vurdering
Fordeling av indirekte kostnader:
Av totale driftskostnader som er rapportert for 1993 på kr 267 mill er kr 29 mill indirekte
kostnader Som ovenfor angitt er de indirekte kostnadene fordelt med 79% pa distribusjon
og 21 % pa kraftomsetning
Retningslinjene for beregning av overføringstariffene angir at det må brukes skjønn ved
fordeling av indirekte kostnader. FEV har valgt å legge 79% av felleskostnadene på
distribusjonssiden. Dette er basert på et gjennomsnitt av fordeling etter driftsinntekt og
årsverk
NVE's vedtak
På bakgrunn av opplysningene som er oppgitt, har ikke NVE inns ig else r på den
fordelingen av de indirekte kostnadene som er foretatt av FEV

Tvistepunkt 1.3 og tvistepunkt 2 samlet

U

Kostnader i det overliggende nett (Hafslund) blir ikke korrekt bere gnet slik at FEV får
høyere inntekter enn kalkylegrunnlaget tilsier.

BE anfører i brev av 14.4.94 at FEV blir avregnet 4 900 timer mot Hafslund. Når FEV
beregner dette på sine kunder på nettnivå 4, blir disse tilsvarende beregnet etter en brukstid
på 4 004 timer.
BE konkluderer med at:
"Tariffen på nivå 4, som gjelder den delen som betales til Hafslund , må kreves redusert med
minst 72 kr/kW, fra 235 kr/kW til 163 kr/kW. Tilsvarende korreksjoner skal gjøres på
nivå 5."
I sitt brev av 195 .94 presiserer BE at dette ikke bare gjelder sammenlagring, men også feil
mate å kalkulere inntektene på

FEV anfører i brev av 5.5.94 at kostnadene i overliggende nett er 40 mill kr Alle
belastningsmålinger viser at effekten av sammenlagring avtar jo høyere opp i
energiforsyningssystemet en kommer. FEV har derfor valgt å ikke regne noe
sammen lagring på nivå 4 , mens all sammen lagring er lagt på niva 5. Kostnad en for
overliggende nett er fordelt på den sammenlagrede effekten FEV har referert nivå 4

Z.

Brukstidene er basert på feil forutsetninger for kundegrupp ene

BE anfører i sitt brev av 14.4. 94 at de som får sin effekt målt individu elt blir klart diskriminert
siden de ikke får sin del av samlagringsgevinsten. Konsekvensen er at kunder som får
effekten målt individuelt betaler 15-20% for høy tariff Man hevder videre at det prinsipp
som FEV bruker, favoriserer kundegrupper på nivå 5 som ikke har effektmåling på
bekostning av de kunder som får sin effekt målt individuelt.

BE' s konklusjon ang. brukstid er: "Næringskunder på nivå 4 med noe bedre brukstid enn
husholdningskunder betaler marginalt lavere tariff enn H4 kunder på nivå 5 (forskjellen er
1,5 øre/kwh i nivå 4-kundens favør) dette skyldes kalkyleoppsettet til FEV og
brukstidsberegningene for kundegrupper. Vi mener dette er diskriminerende og at slik
diskriminering er i strid med retningslinjene fra NVE Vi mener videre at det ikke er hjemmel
for at effektkundene ikke skal få sin andel av sammenlagringsgevinsten som konsekvensen
er når brukstidene blir beregnet på en slik måte som FEV praktiserer Vi mener videre at
forskjellen I avkastningsprosent mellom strømkunder og nettkunder er klart diskriminerende
og medfører kryssubsidiering mellom kundegrupper"
BE anfører i sitt brev av 19.5.94 at man ikke ber om individuell behandling av kunder, men
krever at like tilfeller behandles likt. Når man velger effektansvarlighet for noen kunder må
man også gjøre det for andre. NVE' s regler for sammenlikning mellom effektkunder og
energikunder må følges
FEV anfører I brev av 5.5.94 at man for tariffene for 1993 beregnet effektansvarlighet for
hver kundegruppe, og har fordelt kostnader etter effektansvarlighet Disse beregningene er
gjort i programmet PMAX. Man hevder at det mest rettferdige ville være å gjennomføre
effektansvarlighet for hver kunde, men man har ikke nødvendig apparat" for å følge opp så
kompliserte tariffer.

NVE's vurdering av tvistepunkt 1.3 og 2 samlet
I pkt 1 3 og 2 stiller BE seg kritisk til FEVs forutsetninger om brukstid. sammenlagring etc
NVE vil besvare BEs merknader ved å foreta en samlet vurdering av FEVs metode for
beregning av tariffene

FEV har i sine tariffberegninger lagt følgende til grunn
Fastleddet i tariffen er beregnet med bakgrunn i everkets totale kostnader til måling,
avregning, ENØK, tilsyn m.m. Fastleddet vil i sin helhet dekke disse kostnadene, og de
fordeles mellom kundegruppene relativt til antall abonnenter i hver kuncJe- eller' tariffgruppe
NVE aksepterer denne beregningsmetode for fastsettlrlg av fastleddet

Energileddet fastsettes som produktet av gjennomsnittlig innkJøpspris av tapet (14 øre/kWtl
1993) og tapsprosenten i nette! For nettstasJonsullak er tapsprosent ~lils!att til 4(10 OD for
nettniva 5 til 7%

I

FEV har beregnet energileddet med bakgrunn i gjennomsnittlig tap og ikke de marginale
tapsprosenter FEV har heller ikke videreført de marginale tapene fra overliggende nett.
Slik energileddet er fastsatt av FEV vil dette leddet bidra til en forholdsvis liten dekning av
everkets kostnader, og mesteparten av kostnadene vil derfor dekkes gjennom effektleddet
Den relativt store vektleggingen av effektleddet vil favorlser-e kunder med høy brukstid. OC)
tilsvarende være mindre gunstig for kunder med kort brukstid
Det er NVEs prinSIpielle syn at energl- eller tapsledciet skal beregnes etter de marginale
tapsprosenter og at tapsleddet loverliggende nett "påplusses" tapsleddet i underliggende
nett På denne måten vil OgS3 tapsleddets relative betydning øke FEV ma ved neste
tariffberegning legge om til en tariffstruktur som er forenlig med de fønnger som er gitt
retningslinjene
Slik retnings11Iljene for 1993 er utformet oq praktiserrn~Jen aV disse retningslinjene I 1993
finner NVE å kunne godta den beregningsmetode som FEV har lagt til grunn for dette året.
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Effektleddet
FEVs kostnader i overliggende nett er forutsatt å være 40 mill kr. Disse kostnadene blir i sin
helhet dekket inn over effektleddet. Kostnadene i overliggende nett fordeles på everkets
sammenlagrede effektuttak referert nettstasjon (=170 MW). Tilsvarende fordeler FEV sine
interne kostnader i høyspenningsnett. inkL nettstasJonen (=50,7 mill kr) pa everkets
sammenlagrede totalleveranse.
Everkets kostnader i overliggende nett og kostnader I eget nett til og Illed nettstasJOIl blir /
utgangspunktet fordelt forholdsmessig likt på alle everkets kunder, uavhengig av kundens
brukstid og uttaksprofil Basert på ovennevnte tallforutsetninger gir dette en enhetspriS pa
533 kr/kW.

Direkte uttak fra nettstasjonen belastes fullt ut, dvs. etter en effektansvarlighet pa 100 %
(=533 kr/kW), mens tariffen for lavspentkundene korrigeres etter en antatt
effektansvarlighet. FEV deler lavspentkundene inn i to hovedgrupper; næringskunder og
husholdninger Disse belastes i forhold til en antatt effektansvarlighet på 92% for
næringskunder (=490 kr/kW) og 77% (=410 kr/kW) for husholdninger For uttak til kunder pa
nettnivå 5 vil det i tillegg komme effektkostnader knyttet tillavspentnettet (=160 kr/kW). For
lavspentkunder som ikke har effektmåling omregnes effektleddene til en resulterende
energipris. Beregningsforutsetningene for effektansvarlighet bygger i følge FEV på
anbefalinger gitt av EF!. Beregninger foretatt at EFI viser bl.a. at husholdningskundene som
gruppe bidrar til sammenlagring i større grad enn næringslivskunder som gruppe
Det er generelt ikke noe brudd med NVEs retningslinjer å korrigere for scJrnmenlagring
NVE vii imidlertid i forbindelse med revidering av retningslinjene vurdere spørsmålene
tilknyttet sammenlagring og effektansvarlighet nærmere.
Når der gjelder FEVs beregningsforutsetninger for 1993 finner NVE å kunne godta disse

NVFs vedtak for tvistepunkt 1.3 og 2
Som det framgår ovenfor finner ikke NVE

1.4

a gi BE medhold

I

tvistepul1Kt 1 3 oq 2

Avkastningssatsen er for høy

BE anfører i Sitt brev av 144. 94 at FEV benytter 9% I avkastning I 1993. BE mener denne
satsen er for høy i forhold tJl FEV's effektivitet og peker også på at høye overføringspnser
og tilsvarende lave kraftpriser gir FEV et konkurransefortrinn Dette diskriminerer andre
kraftselgere i omradet.
BE konkluderer med" Følgen av kalkyleoppsettet til FEV er en betydelig merbelastning av
nettkundene grunnet en langt høyere avkastningsprosent for nettvirksomheten Dette
medfører at kraftomsetningen subsidieres av nettkundene. Denne subsidieringen er sa
betydelig at de kunder som faktureres etter rene overførmgstariffer far langt høyere kostnad
enn de kunder som faktureres etter FEV' stotaltariff "
FEV anfører I sitt brev av 5 5 94 at man har en gjennomsnittlig energipns pa 14,7 øre/kWh
Når man tar hensyn til H4 pnsen gir dette resIdualt en overføringspris pa 17,34 øre/kWh, of)
Ikke 13 øre/kWh som antydet av BE FEV anfører videre
"Borregaard har beregnet resulterende energlpns på våre T-tanffer til 23,3 øre/kWh Med
en innkjøpspris på 14,7 øre/kWh kan vi ikke forstå at dette er en lavenergipris Denne
ellerglprisen er svært høy i forhold til markedspnsen"
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FEV anfører i sitt brev av 4.7.94 at budsjettert avkastningssats for 1993 skal være 9%.
(feilaktig oppgitt til 6% i brev av 15.6.94)

For 1993 har FEV en høyere overføringspris enn landsgjennomsnittet og gjennomsnittet fur
Østfold

NVFs vedtak
FEV har for 1993 brukt 9% som avkastningssats Dette er 2 prosentpoeng lavere enn
maksimalsatsen
Med utgangspunkt i BE' s anførsler har NVE foretatt en vurdering av om avkastningssatsen
på 9% for FEV i 1993 skal settes ned
Etter en samlet vurdering finne NVE ikke å Ville pålegge FEV å sette ned avkastningssatseil
fra dagens nivå på 9% for 1993.

3.

Energigrunnlaget er minst 70 MW for lavt

BE anfører i brev av 14.4.94 at FEV bruker 696800 MWh i sitt kalkylegrunnlag for tariffene.
Ifølge regnskapene for 1991 er avregnet kvantum 767 000 MWh. Det er ingen grunn til at
avregnet kvantum som grunnlag for overføringstariffene skal være lavere enn det offiSielle
regnskapet
BE konkluderer med: " Energigrunnlaget er satt for lavt og må korrigeres opp med minst
10%. Konsekvensen er at tariffene skal reduseres tilsvarende."
FEV anfører i brev av 5.5.94 at avregnet energikvantum for prioritert overføring i 1991 var
740 GWh Dette var basert på en prognose
Energigrunnlaget for prioritert overføring må nødvendigvis baseres på en prognose Reelt
omsatt energi vil være høyere eller lavere enn prognosen Prognosen skal settes slik at
avvik over tid skal gå mot null.

NVFs vedtak
NVE vil ikke p"'legge FEV å endre sitt energigrunnlag for 1993 NVE forutsetter imidlertid at
FEV foretar en nøye overvåking avenergigrunnlaget i fremtidige tariffberegninger og
justerer dette om nytt datamateriale skulle tilsi det.

4.

Everket mangler tariffer på nivå 3

BE anfører i brev av 14494 at det fra FEV's side blir hevdet at ingen kunder har krav på
overføring pa nivå 3. BE er uenig i dette og hevder videre at store kunder betaler for stor del
av FEV s kostnader
BE konkluderer med
"Vi ber om al NVE medVirker til at den disknmineringen som FEV praktiserer ved at tariffene
ikke skiller mellom store og små uttak og at kostnadsøkningene er proporsjonale med
mengde, bli påtalt og at FEV blir pålagt a utarbeide nye tariffer som tar hensyn til størrelse
på uttaket Alternativt vil Kronos Titan legge kabel på ca 700 m og knytte seg direkte opp
mot Hafslunds nett"
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BE ber i sitt brev av 19.5.94 FEV legge fram dokumentasjon for kostpris for anlegg ved de
enkelte bedrifter. Man reiser også spørsmål om andre kan drive disse anleggene billigere
enn FEV.
FEV påpeker i brev av 45 94 at FEV ikke har beregnet overfønngstanffer for prioritert
overføring nivå 3, fordi FEV eier og driver høyspenningskabelanlegg og nettstasjoner til alle
sine nettkunder.
FEV nevner som et eksempel at de har 4 10kV kabler og 4 nettstasJoner pa Kronos . s
fabrikkområde Dersom denne forsyningen hadde vært til 4 bedrifter med hver Sin
nettstasjon, hadde overføringskostnadene blitt like store med unntak av kundeservice
kostnader.
FEV hevder videre at tariffene er avstandsuavhengige og basert på gjennomsnittskostnader
i henhold til NVE's retningslinjer. Dersom avstand til transformatorstasjon skulle vært
retningsgivende ville Kronos Titan fått lavere tariff, mens Jøtul ville fått høyere.
FEV hevder i sitt brev av 166.94 at BE krav om dokumentasjon av kostnader av anlegg er
urimelige og i strid med punktanffens retningslinjer som bygger pa
gjennomsnittsbetraktninger

NVE's vurdering og vedtak
Punkttariffsystemet innebærer bl.a. at tariffene for utveksling i et gitt punkt blir beregnet på
bakgrunn av de kostnadene som ligger bak dette punktet, dvs sentralnettet til uttakspunktet
NVE har i sin inndeling i nettnivå lagt til grunn at alle utvekslingspunkt skal knyttes til et
bestemt nettnivå
Det har derimot ikke vært et krav å presentere tariff på niva 3. som her nevnt, hvis man ikke
har kunder på dette nivået.
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 punktariff selv om kostnadene bak
hvert 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
Det er forståelig at slike gjennomsnittsberegninger kan oppfattes som urimelige av
nettbrukere som er gunstig plassert i forhold tiloverliggende nett Men ut fra prinsippene
punkttariffsystemet kan ikke NVE pålegge FEV å ta avstandselementet , betraktning ved
utarbeidelse av overføringstariffer

I

Det er derfor heller ikke rimelig at BE kan forlange å få kostnadene spesifisert på det enkelte
anlegg FEV må derimot framlegge kostnadstall som rimeliggjør tariffene som sådan

5.

Overføringstariffen for kjelekraft er for FEV's vedkommende øket med 50% i
1993.

BE anfører i sitt brev av 14 4.94 at FEV har øket overføringstariffen til kjelekraft i 1993 med
50% fra 2 øre til 3 øre
Man hevder videre at det har vært et bærende prinsipp i fastsettelse av overføringstariffene
at en overgang fra tidligere total-tariffer til en overføringspris og energipris ikke skal medføre
høyere totalkostnad for den enkelte bruker.

9

Man hevder videre at det er mangelfull dokumentasjon for kostnadshevingen og at dette
innebærer en omfordeling av kostnader mellom to kundegrupper som burde vært godkjent
av partene på forhånd.
BE konkluderer med:
" Vi ber om at NVE i samsvar med klagesak mellom Borregaard og Hafslund reduserer
overføringstariffen og at den nye tariffen blir basert på tap i nettet pluss en mindre andel av
driftskostnadene maksimert oppad til 2 øre pr kwh som for 1992
Vi ber videre NVE medvirke til at tariffen tar hensyn til oljeekvivalent pris som øverste tak på
spotpris pluss overføringstariff og at størrelsen blir tillagt vekt ved utformingen av tariffen"

FEV anfører i sitt brev av 5.5 94 at det ikke fantes retningslinjer for utarbeidelse av tariff for
uprioritert overføring da tariffene for 1993 ble utarbeidet. Man henviser også til et notat av
2.6.93 som er forelagt 3 av kundene og som dokumenterer kostnadene

NVE's vurdering og vedtak
FEV' s tariff for prioritert overføring nivå 4 for 1993 er som følger
- Fastledd
11 000 kr
- Effektledd
571 kr/kw
- Energiledd
OA øre/kwh høyspent
(0.6 ørelkwh lavspent)
For kjeler på 1 MW med en brukstid på 3 500 gir dette en resulterende priS på 17 øre/kwh
I NVE' s retningslinjer for 1993 er det skrevet følgende om utkoblbare tariffer
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
eller etter behov

Slik disse retningslinjene er utformet gir de fa konkrete holdepunkter nar nettelE3f skal fastsette
nivå for tariffene for utkoblbar overførirHl
Som følge av at retningslinjene er lite presise, finner ikke NVE det riktig a endre en netteiers
tariffer for utkoblbar overføring når disse i rimelig grad tar hensyn til prinsippene i
retningslinjene
FEV' s tariffer for utkoblbar overføring med 1 times frakoblingsvarsel ligger I 1993 på 6.67
ørelkwh Dette er 61 % lavere enn prisen for prioritert overføring Det er NVE' s syn at FEV
ved denne prisfastsettingen i rimelig grad har tatt hensyn til gjeldende retningslinjer for
1993

6) Inntekter fra utkoblbar overføring i tariffgrunnlaget for 1993
Beregningsgrunnlaget for overføringstariffene er spesifisert i vedlegg III til brev av 150694
fra FEV.
Vi oppfatter det slik at inntekten fra energisalg med utkoblingsklausul er tatt inn som en
kostnad I disse tariffberegningene slik at nettobidraget fra tilfeldig kraft blir 4,69 mill. En slik
betraktningsmåte er ikke riktig. Vi ber derfor om at en ny tariffberegning blir fortatt for 1993
og at ny overføringspris beregnet. Vi forutsetter at avviket i inntjening som da oppstår blir

.'

10
oppfattet som en meravkastning og inkludert i saldoen for meravkastning i 1994
rapporteringen til NVE.
--00000--

De vedtak som er gJon I denne saken gjelder overførings-vilkårene til FEV for 1993 Med
bakgrunn I at retningslinjene for 1993 ikke på alle områder gir presise anvisninger for
beregning av overføringstariffene, har NVE funnet det riktig å godta at netteiere gis en friere
tilpassing av sine tariffer for dette året. NVE vil også påpeke at det metodiske grunnlaget for
fastsetting av "riktige" fordelingsnøkler for felleskostnader, avkastningssatser etc. ikke er
godt nok utviklet Et siste forhold er at NVE har akseptert 1993 som en del aven
overgangsperiode for innføring av nye prinsipper for beregning av overføringstariffer NVE' s
vedtak i saken må sees i lys av disse forholdene.
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INFORMASJONSPLIKT
Vi viser til brev av 03.11.94 fra Gjøvik Boligbyggelag (GBBL). GBBL hevder i brevet at
Gjøvik Energi AS (GE) ikke har gitt tilstrekkelig informasjon om beregningsgrunnlaget for
sine tariffer, og ber NVE vurdere dette.
Vi vil påpeke at saken er å oppfatte som en forespørsel, og ikke en tvistesak. NVEs
vurderinger i saken vil derfor også være av mer generell og prinsipiell karakter.
NVEs vurdering
I kapittel 3 i NVEs retningslinjer av desember 1993 omtales den informasjonsplikt som
nettkonsesjonær er pålagt overfor sine kunder. Retningslinjene er ~lenerelle på dette
punkt, og gir ikke en presis og utfyllende beskrivelse over hvilke opplysninger en kunde
kan kreve. NVE vil derfor utdype noe nærmere hva som ligger i denne informasjonsplikten.
I retningslinjene heter det at "Nettoier skal vise imøtekommenhet overfor kunder som
har spørsmål til punkter i beregningsgrunnlaget." Denne formuleringen skal etter NVEs
mening gis en utvidet tolkning, i den forstand at everkene skal vise åpenhet med
hensyn til hvilke informasjon som gis ut, og stille til disposisjon mer informasjon enn
det som vanligvis kan kreves aven næringvIrksomhet. Det er også NVEs syn at
netteiere i noen grad bør bidra til å øke forståelsen for oppbY99ingen av tariffene, og
overføre noe av sin kunnskap om tarifferingsprinsipper etc. til kunder som måtte ønske
dette.
I NVEs retningslinjer heter det videre at netteier skal gi en "kortfattet presentasjon av
inntekts- og kostnadsarter for nettvirksomheten." Etter NVEs syn vil det være naturlig
for netteier å ta utgangspunkt i den spesifikasjon av inntekter og kostnader som er
redegjort for under kap. 7 "Kostnadskalkyle for tariffene", og anse dette som et
minimumsnivå for spesifikasjon aveverkets inntekts- og kostnadsarter.
I tillegg skal netteier kunne gi opplysninger om de forutsetninger som er lagt til grunn
ved fordelingen av felleskostnader og fastsetting av kapitalgrunnlaget, og gi
opplysninger om avregnede effekt- og energimengder.
Kontoradresse: Middelthunsgate 29
Postadresse: Postboks 5091, Mal
0301 OsloAI

101l

Telefon. 2295 95 95
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Det finnes forøvrig grenser for hva en nettkunde kan kreve av dokumentasjon. En
nettkunde kan eksempelvis ikke forvente at netteier skal gi opplysninger som må
oppfattes som" bedriftsinterne" eller informasjoner som vedrører everkets
konkurranseutsatte aktiviteter.
NVE vil også påpeke at nett kundene ikke er gitt myndighet til å regulere områdekonsesjonærene, i den forstand at nettbrukerne kan kreve fremlagt alle de opplysninger
som vil være nødvendig for en fullverdig gjennomgang aveverkets tariffer.
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UTKOBLING AV UPRIORITERT OVERFØRING TIL GARTNERE I HORDALAND
Vi viser til Deres brev av 14.03.94, samt brev av 21.04.94.
1,11 EnHrql (BE) ber p:i
vegne av Norsk Gartnerforbur1d/Hordaland Gartnerlag om at NVE vlirderer forholdene
omkring Statnetts bcordrin~1 om frdkobling av utkoblbar overforlf1r; [ BKK·omr~jdet
vinterer1 1994.
BE stiller følgende sporsmål:
- Netteier har apenbart hatt kdpasitet for levering, men har ikke oilsket 21 (,tterkOmllH?
Statnetts ordre om gjenlnnkoblmq. For il koble Ifm iqjen, har neitl< t"f ptlli1(Jt kundene
ekstra betalIflg. Finner NVE å klJf1l1e akseptere en slik løsnin(J7
- Har gartnere som I en presset situasjon har undertegnet avtale <Jm prioritert
overføring, grunnla~J fur å kreve kWh-forbruket avregnet etter orrJill;r;r tclritf for
uprioritert overføring)
- Finnes det fra myndighetenes side dokurnentasJon som an~1lr "r"lrllldll;" kriterier
utkobling av uprioritert kraft)

j

or

Statnetts beordring om frakobling. Hendelsesforløp.
I telefaks av 25.02.94 beordret Statnett frakobling av alt forbruk I BKK-/SKL-området
som var anmeldt som utkoblbart til Statnett. Beordring om frakoblifID skyldes at
driftssituasjonen i disse områdene var usikker, og etter Statrwtts oppfatning kunne dc;t
oppstå problemer med den ordinære forsyningen til disse områdl;!H:? BKK og SKL
videreformidlet samme daD dette frakoblingsvarslet til de enkelte everk, og ba
everkene straks iverksette utkobling av de kunder som hadde utkoLJlbar overførrng.
Etter at meldmg oln frakobling av utkoblbart forbruk var mottatt av de aktuelle
sluttbrukerne henvendte flere gartnerier seg til Statnett. Disse gCl uttrykk for at
vekstlysanleggene for en stor del ikke hadde alternativ fyring, og at det ville medføre
store økonomiske tap om utkoblingen ble gjennomført.
r~onto! acire,':::,c.::= ld,ddeIJi7L't"i,Soatt" :_19
Postadresse Po::::tboks 5JP 1.~ /IAal
03u1 Oslo
.
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Etter disse henvendelsene sender Statnett 28.02.94 en ny telefaks til BKK og SKL.
Statnett skriver bl.a. i denne telefaksen:
Statnett forventer at alle gartnerier rned utkoblingsklausul for last har alternativ
varmeforsyning. Når det gjelder belysningen, stiller saken seg anderledes. Gartneriene
burde ha qarantiavtaler for denne elektriske lasten. Statnett har likevel forståelse for at
enkelte kan ha utilstrekkelige avtaler for å sikre slik forsyning. A.h. t. dette og at man
onsker L~ unngå unødvendig store samfunnsmessige konsekvenser, ber hermed
Statnetts kunder om å sørge for at gartneriene som er avhengige av kunstig belysniny i
sin produksjon, får slik forsyning. Økonomiske konsekvenser av dette mlj eventuelt
diskuteres i ettertid.
Statnett vil ikke kunne ta slike hensyn i all fremtid. Dersom gartneriene vil sikre sin
elektriske forsyning til belysning, må det tegnes garantiavtaler for denne forsyningen.

NVEs vurdering
Uten å ta noe standpunkt til Statnetts formelle 09 reelle grunnlag for å beordre
frakoblmg i de nevnte områder, anser NVE at Statnett må kunne gjennomføre de tiltak
som er nødvendige for å opprettholde driftssikkerheten i strømforsyningen. NVE har
derfor Ikke merknader til at Statnett i sin telefaks av 25.02.94 til bl.a. BKK og SKL ba
om at frakobling ble iverksatt, og antar som utgangspunkt at beslutningen om
frakobllrl(] var riktig på det tidspunktet beslutningen ble tått.
For al ordrlingen med utkoblbar overføring skal fungere? sor-n forutsatt, er det
nødvendig og helt avgjørende at kunder som tlar avtale mn overføring med
utkobllrlgsklausul faktisk blir frakoblet når situasjonen krever det. Uten at slik
frakobling blir gjennomført som forutsatt blir ordningen med ukoblbar overføring
illusorisk, og innebærer at kunden ikke tar noe av den riSiko som er 9runnlaget for
utkoblbare overføringer.
Etter NVEs syn er det i seg selv betenk()II~J at enkelte kUl1der sor1'1 har avtale orn
utkoblbar overføring i stedet for å effektuere frakoblingen henvender seg til Statnett oCj
ber om at leveransene opprettholdes. Dette kan lett oppfattes sorn at noen kunder VII
ha fordelene med utkoblbar overføriJlg, men ikke ønsker å ta kostnadene når netteier
krever frakobling.
NVE ser at det kan være et problem at de avtalene som er mngått mellom lokal netteier
og nettkUIlde er mangelfulle mht. hvilke situasjoner som berettiger frakobling. Dette
betyr likevel ikke at kunden kan motsette seg frakobling når netteier krever dette.
Netteier O~l nettkunde har etter NVEs syn et felles ansvar for å utarbeide avtaler som (;r
tilstrekkelig presise mht. når utkoblin9 kan gjennomføres. De gartneriene som
kontaktet Statnett opplyste at vekstlysanleggerw ikke hadde alternativ fyring, og
gartneriene ville derfor bil påført store økonomiske tap hVIS frakobling ble opprettholdt.
Det er I denne forbindelse grunn til å stille spørsmål om situasjonen ville vært en annen
om frakoblingen hadde skyldes "netteieres leverin9sdyktighet"? Det burde være klart at
utkobllrlCjs[lrsak er uten betydnin9 for de økonomiske kOllsekvensene en nettkunde
måtte bil påført. Etter NVEs vurdering er et hovedproblem i denne saken at enkelte
gartnerier har ønsket å dra nytte av den prisfordel som utkoblbar overforinf] gir, men
ikke tatt tilstrekkelig hensyn til den risiko dette innebærer.

3
Når det gjelder det første spørsmålet BE stiller, aksepterer som nevnt NVE grunnlaget
for det frakoblingsvarsel som ble sendt av Statnett 25.02.94. NVE ser derimot det
problematiske i at Statnett unntar deler av den overføring som var anmeldt og betalt
som utkoblbar overføring fra utkoblingsvarselet av 25.02.94. Statnetts telefaks av
28.02.94 innebærer at kunder som hadde kjøpt det samme produktet ble
forskjellsbehandlet, fordi enkelte kunder ble frakoblet mens andre ikke ble det. Det er
også grunn til stille spørsmål om det ville hatt så store "samfunnsmessige?
konsekvenser" om Statnett hadde stått fast ved sitt frakoblingsvarse?l av 25.02.94.
Prinsipielt vurdert kan ikke NVE gi sin støtte til den særbehandlinq som Statnetts
telefaks av 28.02.94 innebærer, fordi det ligger en forskjelisbehandllll(l i dette vedtaket
som bidrar til å undergrave ordningen med utkoblbar overføring.
Når Statnett godtok at vekstlysanleggene kunne gjeninnkobles, er det NVEs syn at de
gartnerier som ønsket gjeninnkobling måtte kunne avkreves en tariff som for ordinære
overføringer. Det ville være urimelig og diskriminerende om gartneriene skulle fortsette
å betale etter en tariff for utkoblbar overføring, når overføringen I realiteten ikke var
det.

Til det siste spørsmålet kan vi opplyse at det er ikke utarbeidet" kriteril,r for utkobling
av uprioritert kraft" utover det som er nevnt i NVEs retningslinjer for beregning av
overføri ng sta ri ffe r.
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PLASSERING AV KUNDAR I TARIFFGRUPPER

NVE viser til Dykkar brev av 24.02.1995 der De stiller spørsmål om elverket
"diktatorisk" kan plassere kundar i den tariff elverket finn føremålsteneleg. Vi vil under
nytte omgrepet tariffgrupper om elverket si inndeling av tariffar .
Netteigarar, som til dømes lokale elverk, er underlagde konsesjonsplikt etter føreskrift
om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi.
Konsesjonærane skal overføre kraft på vilkår angjeve i føreskrifta og i retningsliner frå
NVE for utrekning av overføringstariffar. Iføreskrifta § 4-4 b heiter det:
" .. Konsesjonæren bør i størst mulig grad utforme tariffer som gjenspeil er belastningen
på nettet. Konsesjonæren må ikke diskriminere brukere av nettet, m en tilby like tariffer
justert for forskjeller i brukstid, leveringskvalitet m.v."
Brukstida er eit forholdstal som angjer maksimalt uttak av effekt i høve til totalt forbruk
av energi. Kunder med låg brukstid vil ha eit høgt uttak av effekt i høve til deira forbruk
av energi.
Med vilkåret om at tariffane skal vere ikkje -diskrimin erande meiner vi at netteigar ikkje
på vilkårleg grunnlag skal tilby to kundar ulike tariffar , til dømes ved at dei vert plassert
i ulike tariffgrupper. Det kan vere skilnader i kvaliteten på leveringa, til dømes ulik risiko
for utkopling. Det kan også vere skilnader i kundane si brukstid eller andre forhold som
påverkar i kva grad dei ulike kundane har ansvar for kostnadane i nettet. Det kan difor
vere rett å differensiere tariffen til ulike kundar ved å opprette skilde tariffgrupper.
Måling av effekt gjer at tariffen kan utformast med både fast -, energi - og effektledd.
Dette gjer det mogleg å take omsyn til skilnader i kundane si brukstid utan å opprette
fleire tariffgrupper. For kundar som ikkje har effektmåling er ikkje dette mogleg. Tariffen
kan då berre ha energiledd og fastledd. Kundar med og utan effektmåling kan difor ikkje
plasserast i same tariffgruppe. Ulikt måleutstyr skal ikkje føre til ulik handsaming av
elles samanliknbare kundar. Tariff-skilnader mellom på det næraste like enkeltkunder i
kvar av gruppene er likevel vanskeleg å unngå. For kundar utan effektmåling må
netteigar gjere rimelege føresetnader om deira brukstid og tilpasse tariffane til den
forventa brukstida. Det er mogleg å dele dei energimålte kundane inn i grupper om det
Kontoradresse : Middelthunsgate 29
Postadresse: Pos tboks 509 1. Maj.
0301 Oslo

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

P05 :glro · 0803 5052055
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er store og systematiske skilnader i brukstid eller andre høve som påverkar kostnadane i
nettet. Ei slik inndeling må gjerast etter objektive kriterium.
Eit nett som forsyner få og store kundar vil vere billigare å byggje og drive enn eit nett
med mange og små kundar. Dette kan gje grunnlag for å differensiere tariffane etter
kundestorleik. Som eit alternativ til skilde tariffar for nettnivå 4 OC] 5 dlf NVE til at (:~1f1
nyttar tariffar differensiert ut frå kvantum for uttak i (jet lågspf:lltP j ordelll1qsnettet.

I tariffoversikta De viser til er gjort ei mndelIng i tariffgrupper el1 [,I slkrrn~1sstorleik. Dette
kan vere rimeleg ut frå don grunn at sikringsstorleik henger salniJ[) med effektuttak og
nødvendig installering som gjer det mogleg å ta ut effekten.
Vi vil utdjupe det tilfelle at den einaste skilnaden mellom to tarrft~lrl1pper er at den eine
har effektmåling og den andre ikkje. Sjølv om ein kunde i daC] ikkje har effektmåling. bør
han kunne krevje å bli effektmålt om han sjølv dekker kostnadalw ved oppsotjing av ny
målar. NVE vil derimot ikkje rå til at kundane sjølve får velje om det skal takast omsyn
til effektmålinga eller ikkje, når effektmålar er sett opp. Måling av effekt gjer at ein kan
bestemme brukstida til kvar enkelt kunde. Dette fortel meir Ofn bru\(.en av kapasiteten i
nettet enn berre energimåling, og utgjer eit betre grunnlag for tordelln~) av dei faste
kostnadane mellom kundane.
Kundane må normalt finne seg i at netteigar plasserer dei i den 1ariftSFuppa dei ut frå
objektive kriterium høyrer tri. I einskilde fall vil det ikkje ut frå ohWktivt? forhold vert?
klart om ein kunde skal hil plassert I den eine eller andre tarrffgllJPPd. I sii fall må
kunden sjølv få velje kva for f:1 av dei aktuelle tariffgruppene han skdl bli rekna mfl
under. NVE ser det ikkje som onskjcleg med silke "dlternatlvc: L:r:ti'lrLJpper".
NVE har handsama dClme saka som ein førespurnad, OS] Ikkjc som Cl rVlstcsdk. Vi har
difor ikkje gjort ei konkret vurdering av tariffane De viser til. Er De uSCJfTld I tariffane, bør
De først ta saka opp med nctteigar. Om det ikkje blir sernje om t;mffalw kan NVE
handsame saka som ei tvistesak. Det ma då ~ljerast nærare \j1f:ll; iur kva lvlsterl gjeld.
Vi vil i eit slikt tall ouså be; (lIn utsegIl fri3 netteluar.
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VEDR FELLESMÅLING, ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGERLAG
Vi viser til brev av 23.03.1995 der KraftSentrum påpeker en del forhold ornkrlllq fellesrnallf1C)
av anlegg tilknyttet borettslag. Det vises ogsa til vedlagte brev fra Bærum Enerqi til
borettslag i Bærum.
•

Det fremgår i brevet at det vil være lettere å oppnå gunstigere Ir1nkjo[Jspnser pa kraft,
hvis en stor gruppe går sammen om felles innkjøp.
Etter NVEs vurdering kan dette være riktig. men et slikt felles innkjøp forutsetter ikke at
det etableres et felles avregningspunkt.

•

KraftSentrum hevder i sitt brev av det vil være mest rasjonelt for m~}ling av overførrnq oc)
av kraft å etablere felles avregninq der det er mange boenheter i en hyqrllnq (blokker)
KraftSentrums pastand kan videre tolkes slik at et horettslag selv vil kur1r\f? male oq
avregne de anlegg som li~Jger !)ak et felles avregnlnSlspunkt. pa en mer cffl?ktlv malt;
enn netteieren Bærum Energi NVE kan ikke pZ1. gl?nerell basis ta stillinCj til en slik
påstand.

•

I brevet kommer det frem at medlemmene av ABBL bor fa lavere overfc 1 nnqstanff sorn
følge av sammenslåinC] av målepl1nkt.
Ved en evt. sammenslain~j av mi'llepunkl bør BiPflJm Energi vurderp cn fi'd!iksJorl
overføringstanffen som ~lJOnspp,iler kostnadsmdusJonen sorn netteier far V(?cJ
feIlesmålinC].

•

,IV

KraftSentrum skriver I sitt brev at Bærum Energi vri fa redusert risiko ved mnkrevning av
strømregninC]er ved fellesrnaling
Hvis dette er tilfelle bør Bærum Enerqi ta det rned i vurderingen ved '-et! evt. endnng
overfa ri nqstariffen ved foll esrn Cillnq.
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•

KraftSentrum skriver i sitt brev at prisen som Bærum Energi forlanger for at
boligbyggelaget skal få overtatt strømmålerne til den enkelte boligen, er for høy.
Etter NVEs vurdering det er dette et rent privatrettslig forhold mellom netteier og
boligbyggerlaget.

Vi vil gjøre oppmerksom på at denne saken er behandlet som en forspørsel, og ikke som en
tvistesak.
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BEREGNING AV MARGINAL TAPSPROSENT
Vi viser til Deres brev at 20.03.95. I nevnte brev blir NVE bedt om il vurdere den
metode Arendal Energiverk (AE) har lagt til grunn for beregning ;w rll,Hqlflal
ta ps pro se nt.
AE viser til at regionalnettet har liten utstrekning, og at de derfor har valgt å se på hele
nettet som et uttakspunkt. AE har i sine beregninger forutsatt at marginalt nettap er lik
målte tap i nettet ganger to. Tapsprosenten er videre beregnet som forholdet mellom
marginalt nettap og netto energiflyt i nettet.

NVEs vurdering

I pkt. 2 I retnin~Jsllrljene heter det at netteier skal definere alle d(~ tllknytnlflgspunkter
der det foregår innmating eller uttak av kraft, og referere tariffene til disse
tilknytningspunktene. AE har i sine beregningsforutsetninger Ikke fått fram og tatt
hensyn til at marginaltapene kan variere mellom tilknytningspunktene.
I AEs modell forutsettes det at sum uttak er lik sum innmating, dvs. at det ikke er tap i
nettet. Samtidig forutsetter AE et samlet tap tilsvarende 0,43 GWh. Begge deler er
selvsagt ikke mulig.
I pkt. 4.1 i retningslinjene heter det videre at marginale tap kan settes til to ganger
gjennomsnittstapet. Ønsker AE å legge dette til grunn må everket beregne
tapsprosenten i forhold til brutto innmating i nettet, dvs. sum innmatinq fra de to
kraftverkene og innmating fra overliggende nett.
NVE vil forøvrig anbefale at AE foretar simuleringer for mer eksakt fastsetting av de
marginale tapsprosenter i flere punkter i nettet.
NVEs retningslinjer kan Ikke sies ~) sette som krav at tapsleddet i regionalnettet skal
differensieres over tid og geografisk. Slik sett kan heller ikke NVE påleqge AE å
gjennomføre dette. NVE vil imidlertid anbefale at AE vurderer tapsforholdene i de
enkelte uvekslingspunktene. Dersom tapsforholdene varierer betydelig, bør det vurderes
><ontoradresse
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å differensiere tapsleddet, f.eks. for lokal innmating av kraftproduksjon. Videre bør AE
vurdere å differensiere tapsleddet over tid basert på tapsprosentene under høy/ast- og
lavlastperioder .
NVE vII til slutt påpeke at tapsleddet referert et punkt i nettet også skal innholde
marginale tapskostnader i overliggende nett.
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BEREGNING AV FASTLEDDET I OVERFØRINGSTARIFFEN

Vi viser til Deres brev av 08.02.95. I brevet vises dt,t til at De har Uht henvendelse fra
en forbruker som mener at Kvinnherad Energi har beregnet seg et for høyt fastledd.
NVEs vurdering

NVE har i sine retningslinjer ikke gitt uttømmende regler for beregning av fastleddet,
men sier at "Fastleddet skal som et minimum dekke de kundespesifikke kostnadene.".
Det er med andre ord ikke satt noen øvre grense for fastsetting av dette leddet, men
overlatt til det enkelte everk å fWIf18 en hensiktsmeSSig størrelse på fastleddet.
Den kunden Forbrukerrådet viser til har en fritidsbolig og et avregnet energi kvantum i
1994 på vel 7500 kWh. Den relative betydningen av tastleddet i forhold til kundens
totalkostnad vil øke med avtakende energiuttak når kundens totalkostnad omregnes til
en enhetskostnad pr. kWh. Energiuttaket til fritidsboliger er typisk lavere enn for vanlige
husholdninger, og fastleddet vil ofte utgjøre en betydelig kostnad for fritidsboliger.
Etter NVEs vurdering må kunder med lave energiuttak og typisk kort brukstid godta at
fastleddet slår forholdsvis hardere ut enn for kunder rned større energiuttak og typisk
lang brukstid. Dette begrunnes med at kunder med lavt energiuttak gjennom
energileddet i tariffen yter forholdvis mindre til dekning av kapitalkostnadene i nettet
enn store energikunder.

Konloradrp5SP M!(1de!tIJUnsgate 29
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Avslutningsvis kan vi opplyse at Kvinnherad Energi (KE) for 1994 og 1995 har lagt til
grunn et fastledd på 1130 kr for husholdnings- og hytte kunder. Vi kan nevne at uveid
gjennomsnitt for everk i Hordland er ca. 1050 kr for denne kundegruppen. Videre viser
statistikken at 12 av 20 fordelingsverk i Hordaland har et tastledd som er større eller lik
KEs fastledd. Lavest tastledd i 1994 i Hordaland var 450 kr, mens høyest var 1440 kr.
Vi kan av dette lese at KE ikke avviker fra det som er praksis ellers i fylket.
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VARIABEL TARIFF FOR UTKOBLBARE OVERFØRINGER
Vi viser til Deres brev av 19.04.95. I hrevet stiller Nordkraft sporsrn;ll til NVE om de,t
er mullq il variere; tmlfferw for lJtkntJllJare overfoflf1qcr S'lf!1 følDe ClV l'lidrlrlqer I
prisforholdet mellom olje og elkrClft.
Nordkraft legger frem noen regneeksempler, oq konklucJerer bl.a.
overførmgstariff VII Cjl

rnc~d

at en variabel

høyere nettlrmtckt eri L'lst ovcrfurmCjstdlrff
øket forbruk av elkraft
- lavere, tariffer for ordinære overforin()er

NVEs vurdering

NVE vri Ikke her gl en fulistendlD qjennornganCj av de f-Jfobleillstilllngcr som vcdrører
denne saken, men avgrense det til noen sc?ntra!f; sld(~r vf~d prohlernsllllin\Jcn.
NVE skriver I sine retningslinjer av rIOvernber 1994 at li(;tteier kili) trIlly LJtkoblbar
overføring til redusert tariff bl.a. til kunder sorn har altemative encrqikilder, og som kari
koble seg fra nettet når overføringstariffen overstiger el1 bestemt nivå. Retningslinjene
gir således netteier mulighet til å ta hensyn til kundens utkoblinrjspris ved fastsettinq ClV
tarrff(,rw for utkoblbar overførinq.
Det er liten tvrl om at en av de faktorer som bestemmer utkoblmgsprlsen er forholdet
mellom overføringstarrff og kraftpris på den ene sidt" oq ekvivalent oljepris på den
andre. Prisen på hhv. kraft OD olje besternmes I markedet, mens overføringstariffen
fastsettes av netteier . Nordkrafts forslag innebærer at netteier fmt skal kunne regulere;
det bruksuavhengige leddet i overføringstariffen, og forutsetningsvis slik at det alltid vil
være lønnsomt for kunden å bruke elkraft og dermed nettet.
k'l-','I~O "3dre:'::,"::t- l. tf(~'(Jeltt)ij','l,{""C:< l ,fr ,'l()
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NVE ser problemer med at det etableres en direkte kobling mellom konkurranseutsatte
aktiviteter og netteier som monopolist, f.eks. slik at overføringstariffen fremkommer
som en funksjon av prisforholdet mellom elkraft og olje, da dette I prdksis 1I1f1E-3 !Ja," re r Cll
netteier gis mulighet til a utnyttE? sir: markedsposisjon overfor k()flkll!: ,]11';('111 s:Jltr'
næringer.
Dette kan oppfattes il Vi,r;r(; I s1rIcj med en ~:JrunnleggencJe forlllsl'Lrllfll ;C,: ,'I ifll:
marked for produksjorl Ol] O[Jlsetnlng av kraft, nemlig Clt det Ikkf' I I liill'!] ,,(Iulilill
mellom overforlrlgsvlrksomhetcn og korlkurrarlseutsatW virksofl1iif;l,'I, r'JVb; \'lkllqsll;
rolle i denne sarnrn(?r1hcr1~J cr forovrig nettopp ii hrndre at fletteler lItflylll'[ ';111
rnonopolposisjon. Det kan ellers vises til forskrift til energiloven, kfr'; ,l. 4 i)llks1ilv il),
der det heter det at "Konsesjonæren skal i tillegg skille konkurrClI1SI;IJ1S:l111;
forretningsornri\der oCl rnonopolfunksjoner i selvstendige resultiJtOllil ddr;I, .. "
NVE føler likevel al dlle Sidrer V(~cJ defl problemstillingen som lilS opp ,iV fJnrrJkrz!il Ikkf;
er tilstrekkelig utrede'.t, uq NVE hi\per ii kunne gjøre dette I forbl11(klsl \fIJt! 1,'\fISlur, :lV
retningslrnjene for bc:regr1111 i j av overforingstariffc:ne.
Nordkraft viser tri at den rnocJeller1 som skisseres vil gl større IfH1Wk 1!;1 111 ill?! l , "kei
forbruk av elkraft or.1 lavere tanflcr for ordinære overføringer. NVE k:Jll rkkf' ~;I; ill ele11e
er åpenbare v i r k n i rHJ er, () q r; r Il p Ill? r ikke sikker på o ni dette i s o Ir; r1 S111 ,'r I I kli 'l r
målsettinger fOI Il(;1!(?il;I,:,
Selv Olll NVE IcJ(J(J hill kllll';kl' II 11 1Vf: I)(J I f1()f:r ti! f'JorcJkrafls morkil, '" r'"
dellne (Jl) dlldr€; 111()(kllcr I fiJI hllld(;!sl; Ilwd revisjon av If;tlllflljsllll!I;II'
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SKILLE MELLOM NETTNIVÅ 4 OG NETTNIVÅ 5
Viser til brev av 01.02.95 der De ber om en presisering av NVEs retningslinjer
vedrørende spørsmålet om skille mellom nettnivå 4 og 5.
Overføringstariffer skal ifølge NVEs retningslinjer besta av et forbruksavhengig ledd
og forbruksuavhengige ledd. Det forbruksavhengige leddet (tapsleddet) skal
fastsettes slik at det avspeiler de marginale kostnadene ved bruken av nettet.
Tapsleddet er det tariffleddet som skal styre aktørenes tilpasning nar de,:t ikke er
kapasitetsproblemer. De forbruksuavhengige ledd skal fastsettes flØyt! alt, dvs. de
skal ikke påvirke aktørenes tilpasning. Det samme gjelder i prinsippet for kriteriene
for plassering av kunder på nettnivåer.
I NVEs retningslinjer for overføringstariffer for aret 1994 anbefales en nedre grense
på 200 kW, målt som kundens maksimaleffekt med timesoppløsnin~l I Deres brev
hevder De at det eneste korrekte ved plassering aven kunde på nettnivcl, vil være a
legge maksimaleffekten det aktuelle avregningsår til grunn. NVE vil irnidlerild legge
til grunn at kriteriene for plassering aven kunde pa nettnivå i minst mulig grad bør
påvirke en kundes tilpasning på kort sikt.
En kunde med et maksimaluttak som fra ar til år svinger rundt 200 kW. bør derfor
ikke tarifferes på henholdsvis nettnivå 4 og nettnivå 5 avhengig av tilfE~Idige
svingninger i forbruket. Dette ville gi kunden incentiver til å sørge for twert år a ha en
maksimalmåling like over 200 kW for derved å oppnå avregning p6. gunstigste
nettnivå. NVE er derfor av den oppfatning at en kunde som beskrevet over må
tarifferes ut fra en helhetsvurdering som tar hensyn til kundens uttak over tid.
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NVE er imidlertid klar over at en absolutt grense mellom nettnivå 4 og 5 skaper
problemer i tvilstilfeller, og gir gale incentivvirkninger. F.o.m. 1995 anbefaler derfor
NVE at man går over til kvantumssdifferensierte tariffer på nettnivå 4 og 5 i stedet for
et absolutt skille. Et slikt system vil fjerne problemet beskrevet over og samtidig gi
bedre incentivvirkninger.
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Tilbakeføring av meiravkastning for 1993
Vi viser til brevet dykkar fra 19.04.95.
Monopolkontrollen av nettselskapa i Noreg er basert pa avkastnlrlcr-;Ii'qulennq. Dette
reguleringssystemet er eln del av vi/karene for områdekonsesjon Som em konsekvens i::l.V
avkastnlngsregulenng er det fastsett ein maksimal avkastningssats ilV nettkapItalen. o(J
meiravkastninga ki1.n IkkJe disponerast fritt. men ma tilbakeførast 111 (JtJOnnentane.
Dykkar brev kan oppfattast slik at Haram Kommune har 910rt ei endeleq disponering ClV
meiravkastninga. Vi vil derfor gjere merksam på at det ikkje er høve til dette. og ber om at
det blir retta opp dersom slik disponering er gjort.
Plikt til å tilbakeføre rnciravkastninga til klJfldane vert ikkje paverkd ;iV dt nettselskapet vmt
omorganisert. Det dt Hararn Enerqi har (Jått over til akSjeselskap C): 01 ~.J:~ VII derfor IkkJc:
frita akSjeselskapet 11,1 a tilhakefore rneiravkastninqa til kund;me
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OVERFØRINGSTARIFF FOR UTKOBLBARE OVERFØRINGER
Vi Vls(')r til Deres brev av 28.03.95. Statsbym-l etterlyser NVEs SYl) vl~dloref)de
tariffering av kraft/kraftoverføringer til elektrokjeler Ilwd fyrirlCjS[c;s(;rV 1;. Stats bygg viser
spesielt tri praktiseringen av bruksuavhenCJlge ledd.
Selv om Stats bygg som bakgrunn for sitt spørsmål viser til den praksis som benyttes i
et navngitt everk, oppfatter ikke NVE denne saken som en tvistesilk. NVE vil derfor
behandle saken som en forespørsel, og gi sine rmflsipicllE; vurdcrilHler.

NVEs vurdering
I sitt brev foretar Statsbygg en koblmg mellom trifeldl<j kraft li! (;lcktrokj(;ler OCJ
tariffering av denne kraften. NVE vil papeke at i henhold tri nllr:rqilovc:rl er det et
grunnleggende skille mellom forhold som qjeldl;r omsetning ,lV elektrisk kraft og forhold
som gjelder overføring av denne kraften. NVE vil i dl?rlrlr; forblfl(jelse bare redegjøre for
sitt syn på tarifferingsreglene for overføring av kraft. Når det rJJelder selve kraftkjøpsavtalen må vilkårene i denne avtales mellom kjøper o~J selger av kraften.
I NVEs retningslinjer av november 1994 heter (j(?t bl.a. ilt tariffcrin<]en av utkobibar
overføring bør følge de sarnme prinSipper sorn for ordmære overførlfl(wr. Dette
innebærer at netteier i tillegg til et bruksavhengig ledd som gjensp(~ilcr de marginale
tapskostnadE;f, skal legge til grunn tariffledd som ikke er bnlksavftenqige.
De bruksuavhcn~liqe ledd er residualbestemt O\J skal bidra til d(~krlltHJ ilV rwtteiers
kostnader. VanligVIS er disse leddene utformet som et effektledd ofj/eller et fastledd.
StatbYCJg reagerer på at netteier for en og samme kunde bruker både effekt- og
fastledd. NVE har Ikke innvendinger mot dette, og har derfor akseptert at netteiere gjør
dette.
Statsbygg er også av den oppfatning at effektleddet bør endres fra å være et bruksuavhengig ledd til et bruksavhengig ledd. Etter NVE syn vil dette være et brudd med
grunnprinsippene i tariffstrukturen, fordi bruksnøytraliteten sorn et viktig krav til

.....,

,
effektleddet vil forsvinne. NVE vil her tillegge at effektleddet ikke er forutsatt å ha en
prissignalfunksjon. Effektledet i overføringstariffen er en metode for å fordele de
bruksuavhengige kostnadene i nettet mellom brukerne. f prinsippet skal heller ikke den
enkelte kunde kunne foreta kortsiktige tilpasninger for å påvirke sine "effektrelaterte
kostnader" .
Statsbygg stiller også spørsmål om everk karl kreve at effektledde! (beregnet som en
sats pr. installert kW ) Illnbetales u(lvh(,n~li() om kunden benytter elkraft eller olje.
NVEs retninglinjer kan ikke sies å være til hlrlder for at en netteier kan kreve dette.
Tvert i mot kan det hevdes at netteier bør kreve innbetaling av bruksuavhengige
kostnader også i perioder som kunden ikke belaster nettet, nettopp fordi effektleddet er
bruksuavhengig. Dette må sees I sammenheng med at nettinvesteringene allerede er
gjort og at nettet også blir vecJlikeholdt, slik at kjeikraftkunden kan bruke elkraft levert
gjennom nettet når dette er lønnsomt for kunden. Basert på de prlflsippene for tariffstruktur som NVE har lagt til grunn kan NVE vanskelig motsette seg at netteiere også
krever innbetaling av bruksuavhengige kostnader selv om kunden periodevis velger å
Ikke benytte elektrokjelen. Dette leddet må Imidlertid fastsettes sli\';' at nettet blir
utnyttet mest mulig effektivt. Dette innebærer at leddet ikke kan settes så høyt at
kunden velger å koble seg fra nettet.
Effektledet i en tariff for uttak med utkoblmgsklausul skal i henhoi(j til NVEs retningslinjer være lavere enn effektleddet i ordinære tariffer. Det skal fastsettes avhengig av
sannsynlighet for utkoblinq, vilrsllnqtld etc. ol] under hensyn til kundeCjruppens
betalingsvilje for å være trlkr1yttet m,ttet Sistnevnte hensyn sknl bidril til ;3 sikre effektiv
utnyttelse av m,ttet,
NVE arbeider forøvrig med spørsmål Statsbygg tar opp, og har som rnaisetting å komme
fram til klarere retningslrnjer tor de bruksuavhengige ledd for kunder med alternative
energi kjelder.
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TARIFFERING AV UTKOBlBARE OVERFØRINGER
VI viser til Deres brev av 19.04.95. I brevet stiller BSE spørsmi31 til NVE om det er
tillatt å variere tariffene for utkoblbare overføringer etter markedsforholdene, dvs. sor1'1
følge av endringer i prisforholdet mellom olje/kull og elkraft.

NVEs vurdering
NVE vil her avgrense sine vurderinger til nOCll SClltraie Sider ved den problemstillingen
som tas opp av BSE.
NVE skriver I sine retningslinjer av november 1994 at netteier kan tilby utkoblbar
overføring til redusert tariff bl.a. til kunder som har alternative energikilder, og som kan
koble seg fra nettet når overføringstariffen overstiger en bestemt nivå. Retningslinjene
gir således netteier mulighet til å ta hensyn til kundens utkoblingspris eller betalingsvilje
ved fastsetting av tariffene for utkoblbar overføring.
En av de faktorer som bestemmer kundens utkoblingspris er forholdet mellom
overføringstariff og kraftpris på den ene side og ekvivalent olje-/kullpris på den andre.
Prisen på hhv. kraft og olje/kull bestemmes i markedet, mens overføringstariffen
fastsettes av netteier. Gjeldende retningslinger skal likevel ikke forstås slik at netteier
fritt kan regulere det bruksuavhengige leddet i overføringstariffen, og forutsetningsvis
slik at det alltid vil være lønnsomt for kunden å bruke elkraft og dermed nettet.
NVE ser problemer med at det etableres en Qirekt~ kobling mellom konkurranseutsatte
aktiviteter og netteier som monopolist, f.eks. slik at overføringstariffen fremkommer
som en funksjon av prisforholdet mellom elkraft og olje/kull, da dette i praksis innebærer
at netteier gis mulighet til å utnytte sin markedsposisjon overfor konkurranseutsatte
næringer.

29

TC'iC?!on
~'lS 9:-' 0::
Telef;]>... 22 95 ~JO on

2

Dette kan oppfattes å være i strid med en grunnleggende forutsetning for et fritt marked
for produksjon og omsetning av kraft, nemlig at det ikke skal være noen kobling mellom
overføringsvirksomheten og konkurranseutsatte virksomheter. NVEs viktigste rolle i
denne sammenheng er forøvrig nettopp å hindre at netteier utnytter sin monopolposisjon. Det kan ellers vises til forskrift til energiloven, kfr. § 44 bokstav a), der det
heter det at "Konsesjonæren skal I tillegg skille konkurranseutsatte forretningsomrader
og monopolfunksjoner i selvstendige resultatområder .. "
NVE er likevel av den oppfatning at ikke alle sider ved den probl(~rnstillingen som tas
opp av BSE er tilstrekkelig utredet. NVE håper å kunne gjøre dutte I forbindelse ved
revisjon av retningslinjene for beregning av overføringstariffene.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

1\

\\ \~

Jan

\Joe~\

avdelmgsdlrekl ør

Denne serien utgis av Norges vassdrags- og energiverk (NVE)
Adresse: Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo

11995 ER FØLGENDE PUBLIKASJONER UTGITT:
Nr

Magnus Køber og Inger Sætrang: Pris på elektrisk kraft til husholdninger 1995. (4 s.)

Nr 2

Håkon Egeland og Hans Otnes: Lokal kraftsystemplanlegging. (11 5.)

Nr 3

Jarl øvstedal (red.): Stjørdalsvassdraget med Gråelva - En naturfaglig kunnskapsoppsummering.
Referat fra fag møte den 21. og 22. juni 1994. (91 s.)

Nr 4

Olianne Eikenæs og Steinar Pettersen: Prosjekt differensiert forvaltning av verna vassdrag.
Sluttrapport fra utprøvingsfasen. (45 s.)

Nr 5

Margrethe Elster: Sedimentundersøkelser i Etna-Dokka 1987-1993. (44 5.)

Nr 6

Øistein Dalland og Per Einar Faugli (red.): Formidling og utvikling av kvaliteter ved vassdrag.
Referat fra Landskonferanse 7.-9. juni 1994. (2145.)

Nr 7

Inger Sætrang (red.): Statistikk over overføringstariffer i regional- og distribusjonsnett 1995. (66 s.)

Nr 8

Nils Haakensen (red.): Glasiologiske undersøkelser i Norge 1992 og 1993. (1395.)

Nr 9

Jan Habberstad: Kartlegging av vassdragsinngrep i Gaula. (23 s.)

Nr 10

Sylvia Smith-Meyer: Geofaglig klassifisering av norske vassdrag. (109 s.)

Nr 11

Sigrid Opedal: Kraftmarkedsundersøkelse pr 1,1.1995. (195.)

Nr 12

Jarl Øvstedal: Forslag til referansevassdrag. (88 s.)

Nr 13

Ketil Grasto og Magnus Køber: Avkastning på kapitalen i regional- og distribusjonsnettet.
Regulering i 1993. (6 s.)

Nr 14

Ole Kristian Spikkeland (red.): Sammenstilling av verneverdier og brukerinteresser i
Sjoa, Atna, Grimeelva og Lyngdalselva. (67 s.)

Nr 15

Ole Kristian Spikkeland (red.): Sammenstilling av verneverdier og brukerinteresser i
Vossavassdraget, Gaularvassdraget og Rauma. (56 s.)

Nr 16

Ole Kri~tian Spikkeland (red.): Sammenstilling av verneverdier og brukerinteresser i
Ogna, Argårdsvassdraget, Alsvågvassdraget, Reisavassdraget / Raisædno
og Lakserva / Læv'dnjajåkka. (81 s.)

Nr 17

Inger Sætrang (red.): Oversikt over vedtak i tvistesaker 1993. Tariffer og vilkår for overføring av kraft. (9 s.)

Nr 18

Inger Sætrang (red.): Oversikt over vedtak i tvistesaker 1994. Tariffer og vilkår for overføring av karft. (9 s.)

Nr 19

Bardal Strømme a.s., Statkraft Engineering as, NVE: Hallvard Stensby og Jan Slapgård: Kostnadsgrunnlag
for vannkraftanlegg. (162 s.)

Nr 20

NVK AlS Norsk Vandbygningskontor, NVE: Hallvard Stensby og Jan Slapgård: Kostnadsgrunnlag for mindre
vannkraftanlegg (100-5000 kW). (62 5.)

Nr 21

Rolf Brun HEAS, Knut Hofstad NVE, MM: Frittstående elforsyningsanlegg-driftsrapport

Nr 22

Erling Solberg (red.): Kostnader for kraftverksprosjekter pr. 01.01. 1994.
Pengeverdi og prisnivå januar 1994. (50 s.)

Nr 23

Bredo Erichsen: Frekvensanalyse av 1995 flommen i Glomma, Gudbrandsdalslågen og Trysilelven. (395.)

Nr 24

Inger Sætrang (red.): Oversikt over vedtak i tvistesaker første ha/vttr i 1995.
Tariffer og vilkår for overføring av kraft. (9 s.)

NORGES VASSDRAG
OG ENERGIVERK

111111111111111111111111

00532493

