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1. INNLEDNING 

Med hjemmel i forskriften til energiloven § 4-4, punkt a) er NVE gitt myndighet til 
godkjenning av organisering og regnskapsførsel av konsesjonærene. 

Denne rapporten viser NVEs vedtak i reguleringssaker for første halvår i 1995. 

Formålet med rapporten er å gi en oversikt over de saker som har vært til 
behandling, samt at den gir en gjennomgang av NVEs saksbehandling som kan 
være nyttig for alle parter som har interesse av spørsmål vedrørende vilkår av 
intern organisering og regnskap. 

I konkrete problemstillinger bør en primært konsultere "Forskrift til energiloven" -
(Forskrift av 7.desember 1990 nr. 959 med endringer) og siste utgave av NVEs 
retningslinjer for beregning av overføringstariffer, datert november 1994, veiledning 
for regnskapsrapportering, datert mars 1994 og retningslinjer for måling og 
avregning, datert oktober 1994 og som senere er blitt oppjustert via nye rundskriv. 
Alle NVEs vedtak i første halvår 1995 er foretatt utfra ovennevnte 
forskriftlretni ngsli n jer. 

Kapitel 2 vedrører alle reguleringssaker som er innkommet til NVE i løpet av første 
halvår 1995. Hovedtyngden av NVEs avgjørelser i disse sakene vedrører 
fastsettelse av mer-/mindreavkastning og godkjenning av åpningsbalansen. 

2 



2. REGULERINGSSAKER første halvår 1995 

Etter forskriften i energiloven bl.a. § 4 - 4,punkt a) er NVE gitt myndighet til å 
innhente opplysninger fra konsesjonærene vedrørende intern organisering og 
regnskap. 

I løpet av første halvår av 1995 har NVE behandlet 40 saker vedrørende 
ovennevnte, fortrinnsvis saker i forbindelse med fastsettelse av mer-/mindre
avkastning og godkjenning av åpningsbalansen. 

NVEs avgjørelser foreligger i brevform, dersom saken er blitt innklaget til NOE 
foreligger også NOEs avgjørelser i brevform. 
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RØD KOPI 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Vestrålskraft AS, 
Postboks 84, 

8401 SORTLAND 

Var ref. 
NVE 94/1649 
MØ/ROB/655.1 

Deres ref 

Saksbehandler: 
Rolv Bjelland MØ 
229593 13 

SØKNAD OM GODKJENNING AV NY ÅPNINGSBALANSE 

Bakgrunn 

Vår dato 

o 4 JAN 1995 

Deres dato 
22.08.94 

Det vises til søknad av 22,08,94 om godkjenning av ny balanse for nettvirksomheten på 
kr 99570000 pr 11,94. Tilsvarende balanse pr 31,12,93 er oppgitt til 6G 320 ODD. 

Det søkes samtidig om anledning til å nytte en høyere avkastningssats enn 7% for 1994, 

Godkjenning av ny balanse 
NVE avgjør søknaden 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, 

NVE har foretatt en vurdering av innrapporterte data, På bakqrunn av de opplysningene som 
er angitt og resultatene av våre modellkjøringer finner vi a kunne godkjenne at Vestrålskraft as 
justerer den bokførte verdien av nettanleggene fra kr 66 320 000 til kr 99 570 000 pr 1,1,94, 

Vi gjør imidlertid oppmerksom på våre retningslinjer for beregning av overføringstariffer av 
november 1994, punkt 7,8 som omhandler avkastning på investert kapital, Det er her angitt: 
"for å kunne bruke høyeste avkastningssats forutsettes det at everket drives kostnadseffektivt. 
og at nettet har en fornuftig standard og kapasitet", 

Kontoradresse, Middelthunsgate 29 
Postadresse, Postboks 5091, Mal 

0301 Oslo 

Telefon' 22 95 95 95 
Telefax: 22 95 90 00 Postglfo 08035052055 



Høyere avkastningssats enn 7% i 1994 
Som nevt ovenfor forutsettes maksimal avkastningssats bare nyttet nar nettvirksomheten 
drives kostnadseffektivt og når nettet har en fornuftig standard og kapasistet På denne 
bakgrunn har vi foretatt en vurdering av nettvirksomheten ved Vestrålskraft Vart datagrunnlag 
tilsier ikke at vi kan godkjenne en høyere avkastningsats enn 7% for Vestrålskraft as for 1994 

Med hilsen 
Enøk og markedsavdelingen 

~~~~~tør / "Dl f
/ 

l[oJI!t~~ 
P~il Meland 
sekSjonssjef 

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet Innen 3 uker fra det tidspunkt 
underretningen er kommet fram til partene; jfr. forvaltningslovens § VI. En eventuell klage skal begrunnes 
skriftlig, stiles til Nærings- og energidepartementet og sendes Igjennom NVE. 



Vår reL Vår dato 

RØD KOPI NVE 94/2686 
M0/S0P/655.7 1 6 JAN 1995 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

aG ENERGIVERK 

Skedsmo & Sørum Elkektrisitetsforsyning NL 
Postboks 233 

2020 SKEDSMOKORSET 

Deres ref. 

Saksbehandl(,r 
Sigrid Opedal. MG 
22959157 

SØKNAD OM GODKJENNELSE AV NY ÅPNINGSBALANSE 

Deres dato 
04.08.94 

Vi viser til søknad av 10.05.1994 om godkjenning av ny balanse for nettvirksomheten på kr. 
46.380.000,-. 

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

NVE har foretatt en vurdering av innrapporterte data. På bakgrunn av de opplysningene som 
er angitt og resultatene av våre analyser finner vi å kunne godkjenne at Skedsmo og Sørum 
Elkektrisitetsforsyning NL oppjusterte den bokførte verdien av nettanleggene fra 
kr. 14.053.000,- til kr. 46.380.000,- pr. 01.01.1992. 

Vi gjør imidlertid oppmerksom på våre retningslinjer for beregning av overforingstariffer av 
november 1994, punkt 7.8, som avhandler avkastning på investert kapital. Det er her angitt: 
"for å kunne bruke høyeste avkastningssats forutsettes det at everket drives 
kostnadseffektivt, og at nettet tlar en fornuftig standard og kapasitet. 

Med vennlig hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

I. 

\~~\. 
JanM~ 
avdelingsdirekto r 

Kontoradresse. M,ddelthunsQalC 29 
Postadresse. PostboKs 5091.- Maj 

0301 Oslo 

T efefon. 22 95 95 95 
Tefefax 22 95 90 00 

( --~)(~~1 r ,-7 - -

_/ ( 
I i</ , () 

/' /1 ! li !;J,;: . 
~.,["c ~ 

Pål Meland 
seksjonsjef 

- .) 
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RØD «OPI 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Odda kommunale elektrisitetsverk 
Boks 74 
5751 Odda 

Vår ref. . 
NVE 95/503 
M0ITJO/654 

Deres mf. 
PBM/JH/SO 

Vår dato 

SaksbetkHKllE;r 
Torfinn Joni1~;::;("rl!MO 
22 SlS 91 O:) 

1 fl JAN 1995 

Vedr. søknad om fritak fra retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning av 
5. oktober 1994 

Odda kommunale elvork har i brev av 10.02.95 søkt om fritak fra rctningslinjer for måling og 
avregning av kraftomsetning av 5. oktober 1994, vedrørende kravet om {i installere utstyr 
for timesavregning av slutthrukere med årlig kraftuttak større enn ;:)00000 kWh pr. 
målepunkt. 

NVE vil gi fritak for dette kravet når følgende kriterier er oppfylt: 

Det er kun en leverandør i konsesjonsområdet, og denne leverando ren krever ikke 
timesmåling for sluttbrukere med årlig kraftuttak over ;:)00.000 kWh pr. målepunkt. 

Det er ingen slutthrlJkergrupper i konsesjonsomradet som klover Clt arllg kraftuttak 
over ;:)00.000 kWh pr. malepunkt skal timesmi1.les. 

I følge de opplysninCjer som Odda kommunale elverk har ~Jitt, er disse kriterier oppfylt. NVE 
fritar derfor Odda kommunale elverk fra kravet om timesm~11lng for slutthrl1kere med årlig 
kraftutlak som er sto rre enn !l00.000 pr. målepunkt Fritaket qjelcJer frem til 01.01.1997. 

Med hilserl 
ØkonomiseksJonen, Enok- oCJ markedsavdelingen 1iktl/[J_· . 
Pål Meland 
seksJonssJAf 

Kon:or<;cre,~~~-:;e Telefen ;)2 ~)S 95 ~),I) 
!(!/eta,(. ;),') ,05 90 on 



RØD KOPI 
NVE 

NORGES VASSDRAGS
OG ENERGIVERK 

Gloppen elektrisitetsverk 
Att Odd Eide 

6860 Elde 

Vår ref. 
NVE /1451 
M0 / SVI /629 

Deres ref. 
oE! MER / MER 

SGlksbehandler: 
Steinar Vikingstad , M0 
22959297 

SØKNAD OM GODKJENNING AV APNIN(;SBALANSE 

Det ViSl~S til hrev av ]6 fchruar ](Y).') \l;' ll~lc!()nS;lll\talc a\ 22 khru;u j')').'). 

vår dato 

07 NfJ.R 1995 
Deres dato 
16.02.95 

l hr('\' a\' 14 fehruar 1004 soker Gloppen dekt risi tehwrk (lIll ~!()dkiennill~' a v kmri('ert nett \'udi 
[1;) kr .')3.22(1.761,- som åpningshalanse pr Ol.()I-')2. 

I materiale som er fremlagt for NVE har (;I,)ppen clektrisitets\'erk heregnet hok!'t1r1 verdi P:l nett,'! 
til kr .').~.22().7()1. Dette er gjort med lItg:lngspullkl i cn herq'ning av dageils nywrdi p{\ nettd \l~d 
hruk av norIlltall. 

Ett,T telclonsamtale med Gloppen clektrisitetsv<~rks Ott\l Ei,!'> 22 !chruar l (Yi.') l'l de! hlitt klart ;ll 

d, 't i Cj loppen elektrisitetsverks hcn~gni Ilgcr l~r ?ior! l'll \ystell1at isk fei I wd here!'ni Il i' a v 
avskri\'f1ingel. Nypris fm anleggene cr ikke iIllkkscrt tilhak,~ til antatt anskallclsl~stidspunkt Illi 

:trii:' avskrivning er heregnet. Avskrjvnin~',~r P:l l1ettanleggene er lk~rIllcd lei!. [ktte ?ir et hetydclii' 
av\'ik i hokldrl verdi, og den ollls(1kte verdi er illill hl~lytldig Illr 1M)'. I henhold til retningslinjl:r 
OIl} arsoppgj(1r, åpni ngshalanser 111. v. av iu ni Il)()2 skal <lnskaltclsc.skosl nader videre reduseres llwd 
invcsterin!!stilskudd. I hrev :1\' 12 aLlgLl.st l ()l)--J (vcdlc"g:-)) trclllkull1I1lcr dl:t at akkumulerte 
tilskudd utgjor kr 2. 14:-).:-)LJ2,-. 

Inn,cndte regnskapsdata for l')l)~ viser en hokl(:)!t vl:nli r<l nl:ttanlcggcne pl JI.12.LJJ ptI kr 
12.()()(1.()()(),-. Etler samtaler med kOllll11L1nell:visjon o!' clvcrksjcl Odel lC:idc I mal:-- l ()l).') cr det 
frelllkollll1let at denne vl:rdi kun Cl' hast:rt ptI tidligc:rc aktiverte invcstcrin2cr. 

Beregninger NVE har toretalt Illt:d hasis i illns,:ndk alllq'gs()vcrsikt av 12 august l ()<)4 gir ell 
hokfdrl verdi på Gloppen clcktrisitchv\.Tks nettanlegg P:l kr 3.').()()().()(){),· pl :~ 1.12-')J . Denne verdi 
haseres P:l en gjcnn()lllsnittli~' alder lill nettL't p;\ l'~ :\1. Iratrukket invcstcrin!'Slil\kudd som IW\llt 
()Vl'llt()r. 

K()rlfo((:(!(eSSI:? f..'1 rdc!t:'lthu/:s(}are 29 
FosI"dress,} PosrbcKs 509 < Mo; 

030; Oslo . 

7 e/efon •Cl2 O,S ,0,[; r<!) 

Te/eta,\. ._ ~:;~ :JI) on 
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\' edtak 
(;Ioppell clckllisil,'ls\\'rk lillale,\ ikke ;'1 oppju,slell; h()),:J(l/1 \,'Idi P;I lll'IUIlle:'!'l'Ih' lil kl 
51,.226.7() 1,-

P:l grullnlag al' (kl lremlagtl~ Illateriale, tillates Gloppen c1ektri:-;ill:ls\'er k ;1 IWll\lll' l:[J lhlklvlll verdi 
P;'I nCllanleggcn,' pl 1, 1.12<)3 lik kr :1S.()()().()O() som grunnlag 1m IWlcgnill:' al' U\er!vlringstarilfcr. 
V;'lrt vedlak IIlcdldrer al CJlo[l[lcn elektrisitetsverk 1Il;'1 justcre ank)'gsrl~gislcrel ,Iil--. at dette hlir i 
sallls\'ar med dcn nye hokll1!1c verdien pa nettet. Vi vil he CjloPfll:n ckklri\il,'h\l~rk OIll ;'1 sende 
NVE en 111rcnklcl ()versikt over anleggsregisteret n;lr dclle r(H'Cli~'gl'r.S(lrll \'i\"1 :lkkulllulL'rt 
historisk kmillad, :lkkulllulcrtc avskri vni nger og hOk(llrt verdi. 

Dellc \'Cdlah kan pilkla)',',s lil Nærings- ()g energidep:lflelllenl,:1 ( NOE) inlll'll _' uker Ira d,~1 
tidspunkt UndeITClnin~' er kOlJlIlIl:t frcm til parten, jfr. r()Jvalt[Jill~~sl(l\'l'ns k;q1 Vi, E\l.:ntlwll klage 
skal hegrunne" skril1Ii~', sliks lil NOE og sendes gjennolll ]\;VL. 

/}0/ I ( 
{/ ( f 71f 
/((5k K.~~/) 
P:'1I Ml:land 
,se ksj( lIls,sjc I 



RØD KOPI 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Dragefossen Kraftanlegg 

Postboks 20 
8250 Rognan 

Fastsettelse av meravkastning for 1993 

Det vises til regnskapsrapporteringen for 1993. 

Vår ref. . Vår dato 
NVE 95/1788 
M0/KGR/912-GSO O 8 i1iii~ 1995 

Deres ref 

Saksbehandler 
Ketil Grasto/M0 
22959215 

Deres dilto 

NVE fatter vedtak i saken 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. 

For 1993 regulerer NVE everkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i 
henhold til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer» datert desember 1993 og 
rundskriv av 13.7.94 om mer-/ mindreavkastning. 

NVE har gjennomgått de innrapporterte regnskapstall for 1993. Dette har tatt noe tid på 
grunn av kvalitetssikring av ,Jataene. Vi viser i denne sammenheng til vart tm,;v av 24 
november 1994 hvor vi ber om nødvendig tilbakemelping på en del sentrale økonomiske 
størrelser. 

Vår gjennomgåelse av regnskapsrapporteringen for 1993 har avdekket følgende for Deres 
everk: 

Gjennomsnittlige driftsmidler for nettet: 
Netto arbeidskapital 

= Kapitalgrunnlag i nettVirksomheten 

Faktisk driftsresultat for nettVirksomheten: 
Maksimal tillatt avkastninD (11 %) 

Meravkastning (t)eu;(lnet av NVE) 

Rapportert meravkastnlnq Uf note 5) 
Ikke oppgitt meravkastninq 

Konrorc:cr~ S:::E " tv1jddeltf)u/;_,-~,;atc 
PostadrE'5,c;r::-' Postboks 500 i ~ ,~·..1aj 

0301 0,,/0 

l e/I-:f,J(i 2~~ 95 95 95 
fel/e!a",·: .?2 95 90 00 

kr. 14 695 300 
kr. 5 674000 

kr. 20 369 300 

kr. 3898000 
kr. 2240623 

kr. 1 657377 

kr. o 
kr. 1 657 :377 

5J52055 



Vedtak: 

NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen for deres everk til 
kr. 1 657377,- for 1993. VI ber om at denne verdien legges til grunn for regnskapsmessige 
posteringer i 1994-regnskapct og for tilbakeføring av meravkastning, jf. vart rundskriv av 
13.7.94. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

\~l~ 
Jan MO~ 
avdel i n;~~i rektø r 

seksjonssjef 
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NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Haugesund Energi AS 

Postboks 310 
5501 Haugesund 

Fastsettelse av meravkastning for 1993 

Det vises til regnskapsrapporteringen for 1993. 

Var ref Vår dato 
NVE 95/1787 
MO/KGR/912-t350 o 8 r,1,~O 19nr 

.1 I.l . ,jJ 
Dpres date: 

Saksbehandler 
Ketil GrastoiMO 
229592 15 

NVE fatter vedtak i saken i medhold av forskrift om produksjon, omforming. overionng. 
omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 07.12.90 
med hjemmel i energiloven av 29.06.90 nr. 50. 

For 1993 regulerer NVE everkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i 
henhold til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer» datert desember 1993 og 
rundskriv av 13.7.94 om mer-j mindreewkastning. 

NVE har gjennomgått de innrapporterte regnskapstall for 1993. Dette har tatt noe tid på 
grunn av kvalitetssikring av dataene. Vi viser i denne sammenheng til vårt brev av 24. 
november 1994 hvor vi ber om nødvendig tilbakemelsJing på en del sentrale økonomiske 
stø rrelser. 

Vår gjennomgåelse av regnskapsrapporterinqen for 1993 har avdekket følgende for Deres 
everk: 

Gjennomsnittlige driftsmidler for nettet 
Netto arbeidskapital 

- Kapitalgrunnlag i nettvirksomheten 

Faktisk driftsresultat for nettvirksomheten: 
Maksimal tillatt avkastning (11 '!c,) 

Meravkastning (beregnet av NVE) 

Rapportert meravkastninCj (jf nu!e 5) 
Ikke oppgitt meravkastninq 

Kontoradresse. Middelthur,sgate 29 
Postadresse Postboks 5091, Maj 

0301 Oslo 

Telefon,' 22 95 95 95 
Telefax. 22959000 

kr. 206 753 000 
kr. 11 638 000 

kr. 218391 000 

kr. 29 386 000 
kr. 24 023 000 

kr. 5 363000 

kr. O 
kr. 5363000 

Postere. 08035052055 



Vedtak: 

NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkas.tningen for deres everk til 
kr. 5363000.- for 1993. Vi ber om at denne verdien legges til grunn for regnskapsmessige 
posteringer i 1994-regnskapet og for tilbakeføring av meravkastning, jf. vårt rundskriv av 
13.7.94. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

l~i" ~,\G~ 
Jan Moen\ 
avdeli ngsdirektø r 

l/J(~---
Pål Meland 
seksjonssjef 



RØD KOPI 
NVE 

NORGES VASSDRAGS
OG ENERGIVERK 

Nord-Salten Kraftlag A/L 
Postboks 70 

8276 Ulvsvåg 

Fastsettelse av meravkastning for 1993 

Det vises til regnskapsrapporteringen for 1993. 

Vår ref. Vår dato 
NVE 95/178G 
M0/KGR/912-650 

Deres rei 

SaksbellancJi(?f 
Ketil Grasto/MO 
;~2 95 92 15 

Deres dato 

NVE fatter vedtak i saken i medhold av forskrift om procJuksJon, 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. 

For 1993 regulerer NVE everkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomlleten i 
henhold til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer» datert desember 1993 og 
rundskriv av 13.7.94 om mer-/ mindreavkastning. 

NVE har gjennomgått de innrapporterte regnskapstall for 1993. Dette har tatt noe tid p{:\ 
grunn av kvalitetssikring av dataene. Vi viser i denne sammenheng til vårt brev av 24. 
november 1994 hvor vi ber om nødvendig tilbakemE?I,dinQ pa en del sentrrile økonomiske 
stø rrelse r. 

Vår gjennomgåelse av regnskapsrapporterinqen for 1993 hrir rivdekket følgende for Deres 
everk: 

Gjennomsnittlige driftsmidler for nettet: 
Netto arbeidskapital 

== Kapitalgrunnlag i nettvirksomheten 

Faktisk driftsresultat for nettvirksomheten: 
Maksimal tillatt avkristning (11 %) 

Meravkastning (bereqnet av NVE) 

Rapportert meravkristning (jf. note 5) 
Ikke oppgitt meravkastninC) 

Kontoradress'e A 1id(1elthunsQafe 29 
Postadres.'O," Po:,tnoAs 509;,' Mal 

0301 Oslo 

Telefon 22 9S oS 9,', 
Tc!et(~]x' 229590 OC 

kr. 106 944 000 
kr. 5 955 000 

kr. 112 899 000 

kr. 13 946 000 
kr. 1241S1000 

kr 

kr 
kr. 

1 527000 

1 117 000 
410000 



Vedtak: 

NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen for Deres everk til 
kr. 1 527000,- for 1993. Vi ber om at denne verdien legges til grunn for regnskapsmessige 
posteringer i 1994-regnskapet og for tilbakeføring av meravkastning. jf. vårt rundskriv av 
13.7.94. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

~r 

Jan~~~\ 
avdelingsdirektø r ØJllw 

Pål Meland 
seksjonssjef 



RØD KOPI 
NVE 

NORGES VASSDRAGS
OG ENERGfVERK 

Valdres Enerqivcrk AS 

Postboks 32, Spikarmoen 
2901 Fagernes 

Fastsettelse av meravkastning for 1993 

Det vises til reqnskapsrapporteringen for 1993. 

Var ret. Velr dato 
NVE 95/1674 
M0/KGR/912-GSO 

Deres ref 

S;:ikstJelldrldi('?r 
K!"til Grasto/M0 

DRres dato 

NVE fatter vedtak i sClken I medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring, 
omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved KronprinsreClentens resolusjon av 07.12.90 
med hjemmel I enerCjiloven av 29.06.90 nr. 50. 

For 1993 reCjulerer NVE everkenes avkastning på kapital Investert I nettvirksomheten i 
henhold til « retningslinjer for beregning av overfa rinqstariffer» datert desember 1993 og 
rundskriv av 137.94 om mer-j mindreavkastning. 

NVE har gjennomgått de innrapporterte regnskapstall for 1 ~l93. Dette har tatt noe tid på 
grunn av kvalitetssikrinq av dataene. Vi viser i denne sammenhpflCJ til vilr1 brev av 24. 
november 1994 hvor vi ber om nødvendig tilbakemel~ling pa en del sentrale økonomiske 
størrelser. 

Vår gjennomq{Jr:lse dV regnskapsrapporteringen for 1993 hdr avdekket følqende for Deres 
everk 

Gjennomsnlttllqe driftsmidler for nettet: 
Netto ari)eidskapital 

= Kapitalgrunnl8g i nettvirksomheten 

Faktisk driftsresultat for nettvirksomheten: 

kr 66 168 !'i00 
kr. 4333000 

kr. 70 501 500 

kr. 11 431 000 
Maksimal tillatt dvkastning (11 (!<,) kr 7 7!'i5 165 

Mernvkdstninq (hewCJnet av NVE) 

RapPoltC?lt Im:1 dvkastninq (jf. note: S) 
Ikkp oPPCJitt mc:ravkdstninq 

Konroracrc:-'.<:-::e !~ 1,oo't l/:n. J;;'-::';'; k' ,'_'i; 

Postao'r2sse. Postt]O,~<~ Sel!) ~ fl til 
030 1 Osle 

7 eleto!l 9.1; 9:; ~~:; 
re/elax 229!J:JO 00 

kr. 3675 i3:35 

kr. o 
kr. ~"670, 83:') 



Vedtak: 

NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen for Deres everk til 
kr. 3675 835,- for 1993. Vi ber om at denne verdien legges til grunn for regnskapsmessige 
posteringer i 1994-regnskapet og for tilbakeføring av meravkastning, jf. vårt rundskriv av 
13.7.94. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

l\\~~:; 
Jan Moe~\ 
avdelingsdirektør 

Pål Meland 
seksjonssjef 
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RØD KOPI 
NVE 

NORGES VASSDR,~GS
OG ENERGIVERK 

Hadeland Energiverk, 
Postboks 40, 
2770 Jaren. 

Vår ref. 
NVE 95/302 
M0/ROB/650 

Deres ref. 
183.1/0EB/sw 

Saksbehandler 
Rolv Bjellarld/M0 

229593 13 

Vår dato 

1 5 MAR W35 
Deres dato 
2702 95 

VEDR: MERAVKASTNING 11993 - UTARBEIDELSE AV OVERF0RINGSTARIFFER FOR 
1995 - HADELAND ENERGIVERK (HEV) 

Bakgrunn 
Vi viser til Deres brev av 270295 hvor HEV opplyser at man ikke vil etterkomme krav i 
NVEs retningslinjer om tilbakeføring av meravkastning gitt i brev av 1307 94 Begrunnelsen 
er at man oppfatter pålegget gitt i brev av 13.07.94 som rettsstridig pga ulovlig 
tilbakevirkning 

HEV har i forbindelse med regnskapsavleggelsen for 1993 basert seg på «Retningslinjer for 
beregning av overføringstariffer» av desember 1993. HEV fattet i mai 1994 vedtak om 
endelig overføring av meravkastningen fra 1993 til å dekke underskudd i den 
konkurranseutsatte omsetningsvirksomheten på kr 21387000-

Dagens reguleringssystem 
Dagens reguleringssystem er basert på et klart skille 'mellom nett SOrl, er 
monopolvirksomhet, og konkurranseutsatt virksomhet som kraftomsetning og 
kraftproduksjon. 

Regulering av nettvirksomheten er basert på at netteier over tid skal ha 
kostnadsdekning ved effektiv drift, inkl. en rimelig avkastning på investert kapital. 
Maksimal avkastningssats skal være lik effektiv rente på norske statsobligasjoner pluss 
en risikopremie på 1 %. NVE fastsetter hvert år hvilken maksimalsats som skal gjelde 
påfølgende år. Det er derfor en grense for hvor stor avkastning på investert kapital et 
nettselskap kan ha. For effektive nettselskap var denne grensen 11 % i 1993. 
Avkastning som avviker fra dette blir benevnt som mer- eller mindreavkastning. 

Det bærende prinsipp I en avkastningsregulering er at netteierJ...~KQ kan disponere fritt en 
avkastning utoVE"r tillatt avkastning. 

Kontoradresse- M,ddeltllunsoate :'9 
Postadresse __ Postboks 509( Ma: 

0301 Oslo 

Telefon ;'2 9:' 95 95 
Telefax 22 95 90 00 



Retningslinjene av desember 1993 
Siden HEV har referert deler av kap. 9 i «Retningslinjer for beregning av punktariffer» av 
desember 1993, ~ljengir vi kap. 9 i disse retningslinjene i sin helhet: 

«Overførinqstarlffnnc skal fastsettes slik at inntektene 91r rwttcl(;f 
kostnadsdeknin~l· 

Kostnadsk31kylen for tariffene bygger på anslåtte verdier for overforte 
energi og effektkvanta, avkastningssats, kostnader i overliggende nett, 
spotmarkedsllris, driftskostnader etc., og det vil derfor ofte hli avvik mellom 
budsjetterte og reqnskallsførte inntekter og kostnader. 

En netteier skal ikke kompensere for budsjettavvik ved at rner
/mindreinnbetalinqer ett år tilbakeføres/trekkes inn senere år. Det kreves at 
netteier årlig fører en egen oversikt over akkumulert mer-irnindreavkastning. Over 
tid skal akkumulert rner-/mindreavkastning gå mot null » 

En meravkastning må nødvendigvis tilbakeføres for å oppnå at akkumulert 
meravkastning går mot null over tid. Det viktigste instrumentet for å oppnå dette er 
nettariffene. Noen netteiere har likevel valgt en tilbakeføring av meravkastning i 
kontanter. Det er ikke qitt Ilåleg~l fra NVE om å foreta en slik kontant tilbakeføring. 

HEV har også i sitt brev gitt følgende sitat fra retningslinjenes kap. 10; Kryssubsidiering: 

«Denne bestemmelsen begrenser ikke styrets rett til ved arsavslutningen 

av regnskapet fritt å disponere selskapets årsresultat etter skatt, når dette 
skjer i samsvar med selskapets vedtekter og gjeldende lover, og når det 
tas behørig hensyn til nettvirksomhetens soliditet, effektivitet og 
leveringskvCllitet i ct langsiktig perspektiv.» 

I en reguleringslYlodeli med avkastningsregulering vil selskapets {irsresultat som kan 
disponeres fritt ikke omfatte en eventuell meravkastning. 

Rundskriv av 13.07.94 om mer-/mindreavkastning 
Rundskriv av 1307 94 gir utfyllende bestemmelser for hvorledes mer-/mindreavkastning 
skal tilbakeføres gjennom tariffene Netteier er allerede i retningslinjene av desember 93 
gjort kjent med 

- Mer-/mindreavkastning skal beregnes og registreres 

- Mer-/mindreavkastnlng skal over tid gå mot null 

Rundskriv av 13.07 .94 ~Jir derfor en presisering av et prlrlsipp som allerede er gjeldende. 

Hvorvidt en netteier har ført opp rneravkastningen SOm en del av egenkallitalen I 

regnskapet for 1993 ansees i denne forbindelsen ikke å ha noen avgjørende betydnlf19. 
1993 regnskapet er vedtatt og skal ikke endres, men det forutsettes at en evt. 
egenkapitalførirl~l elV mcravkastrlinCj for 1993 rettes opp I 1994 regnskapet, jfr. EnFOs 
0korIOrnihårldbok for 8llCrqiverk, puhlikilsjol1 379 A, kap 11.21, som ~W veilednin(j I 

hvorledes dette karl cJjørcs. 



, 

Konklusjon 
Som redegjort for ovenfor kan ikke NVE se at det er grunnlag for ti IleV(j(~ at rundskriv 
av 13.07.94 er rettsstridig. Vi vedlegger også Nærings- og erH;UllcJepilrwnwntets 
vurdering av dette i brev av 31.10.1994. 

Vi ber derfor Hadeland Enerqiverk om å rette seg etter reqlel1c I rctillflCjsllllWl18 qitt I 

rundskriv av 13.07.94 O(] hellsynta meravkastningen flil 1993 I tilrlffclW fur 1995. 

Vi vil videre påpeke at HEV ikke har anledning til endelig overføring av rneravkastning fra 
nettvirksomheten for å dekke underskudd på omsetningen. og ber HEV redegjøre for 
hvordan disse midlene skal tilbakeføres nettvirksomheten 

Vi ber om at de to forholdene som er påpekt ovenfor blir rettet opp Innen 104 95 

Vi viser i denne forbindelsen til forarbeidene til energiloven, jfr Ot prp nr 43 (1989-90) 
s. 96: «Som vilkår i konsesjon for omsetning av elektrisk energi kan det pålegges hvilke 
tariffer som kan tas for overføring eller at ledningsnettet skal stilles til disposisjon for andre. 
For overtredelse av slike vilkår kan NVE fastsette tvangsmulkt Tvangsmulkten må være av 
en slik størrelse at konsesjonæren ser seg ljent med å overholde vrIkarene i konsesjonen» 

Om HEV ikke har rettet seg etter vårt pålegg innen ovennevnte frist, vil NVE ilegge HEV 
tvangsmulkt, jfr energilovens § 7-3, inntil forholdene ovenfor er brakt i orden 

Eventuelle vedtak om tvangsmulkt vil meddeles i egen sending 

Med hilsen 

U-Qj'tk 
~~inb Diesen 
Vassdrags- og 
energidirektør Jan Moen ' 

'" avdelingsdirektør 

Vedlegg Brev fra Nærings- og energidepartementet til EnFO av 31 10 94 

Kopi Nærlngs- og energidepartementet 



DET KONGELIGE NÆRINGS- OG ENERGIDEPARTEMENT 
KONTOR: GRUBBEGATA 8 - TLF. 22 34 90 90 - TELEFAX 22 34 95 25/65 

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

Cj.5 'aXYl3 - /2 
Advokat Raymond Giltun 
Advokatfirma Lyng & Co 
Postboks 1494 Vika 

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

'-i '-. 0:''''- '5 L J. l\ I .:~ ~ 

0116 OSLO 

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) 

NOE 95/2043 ev les 

Dato 

lØ or:gS5 

TILBAKEFØRING A V MERA VKASTNINGN ARSEL OM 
TVANGSMULKT. KLAGESAK 

I 

Ved rundskriv av 13.07.94 påla Norges vassdrags- og energiverk (NVE) omset
ningskonsesjonærene å la minst 113 av eventuell meravkastning på nettdriften i 
1993, inngå som ekstra innteh i kalkylegrunnlaget for overføringstariffene i 1995. 
Med andre ord skulle minst 113 av meravkastningen for 1993 tilbakeføres til J..."1ln
dene i 1995 gjennom reduserte tariffer. Ovennevnte rundskriv innebar en endring 
av Retningslinjer for beregning av overføringstariffer av desember 1993 fastsatt 
med hjemmel i § 4-4 bokstav b i forskriftene til energiloven. 

Hadeland Energiverk (HEV) opplyste i brev til NVE av 27.02.95 at selskapet 
anså endringen av retningslinjene for å være rettsstridig, og at en på dette grunnlag 
ikke ville etterkomme kravet om å tilbakeføre meravkastning. Det ble videre opp
lyst at HEV hadde fattet vedtak om å overføre meravkastningen til selskapets kon
kurranseutsatte virksomhet. 

NVE avviste HEVs anførsler i brev av 15.03.95. Selskapet ble pålagt å følge 
retningslinjene av 13.07.94 samt å tilbakeføre til nettvirksomheten meravkastning 
som var overført til andre deler av virksomheten. Det ble varslet at HEV ville bli 
ilagt tvangmulkt om ikke forholdene var brakt i orden innen 10 04 95. 

NVEs varsel om tvangsmulkt ble påklaget av advokat Raymond Giltun på vegne 
av HEV i brev av 05.04.95. Det ble anført at NVEs krav om tilbakeføring av mer
avbstning var rettsstridig. Det ble videre krevd at vedtaket om tvangsmulh måt
te gis oppsettende virkning inntil klagesaken var ferdig behandlet, og i tilfelle dom
stolsbehandling inntil det forelå en rettskraftig dom. 

(HADEUl.ND SAM) 



Advokat Giltun har fremkommet med ytterligere merknader i brev til 
departementet av 09 .05.95 . 

2 

Nærings- og energidepartementet fikk oversendt saken ved NVEs brev av 
06.06.95. NVEs merknader til klagen er kommentert av advokat Giltun i brev av 
28 .06.95 . 

n 

I klagen er det anført tre rettslige grunnlag til støtte for påstanden om at NVEs 
endring av retningslinjene 13.07.94 er rettstridig. 

Prinsipalt anføres at endringen virker tilbake i tid på en måte som strider 
både mot grunnlovens § 97 og forvaltningslovens § 39. Subsidiært anføres at det 
gripes inn i allerede avlagte regnskaper på en måte som strider mot regnskaps
lovgivningen, og følgelig er i konflikt med lex-superior prinsippet. Atter 
subsidiært hevdes at retningslinjene må settes til side under henvisning til den ulov
festede lære om myndighetsmisbruk. 

Ul 

Nærings- og energidepartementet mener at NVEs brev av 15.03 .95 med varsel om 
ileggelse av tvangsmulkt er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningslo
vens regler. Vilkårene for at klagen kan behandles anses dermed som oppfylt, jf. 
forvaltningsloven § 28. 

IV 

Departementet vil forst ta stilling til HEVsoverføring av meravkastningen for 
1993 til selskapets konkurranseutsatte virksomhet : 

Overføringen av meravkastning er av klager begrunnet med henvisning til 
pkt. 10 i retningslinjene av desember 1993 der det heter i siste avsnitt: "Denne 
bestemmelsen begrenser ikke styrets rett til ved årsavslutningen av regnskapet fritt 
å disponere selskapets årsresultat etter skatt, når dette skjer i samsvar med selska
pets vedtekter og gjeldende lover, og når det tas behørig hensyn til nett
virksomhetens soliditet, effektivitet, prisutvikling og leveringskvalitet i et 
langsiktig perspektiv" . 

Det er departementets oppfatning at HEVstolkning av retningslinjene er i strid 
med forskriftene til energiloven. Monopolkontrollen har helt siden energi
loven trådte i kraft bygget på at overføringstariffene over tid skulle dekke nett-



eiers kostnader samt gi en rimelig avkastning på investert kapital. Forskriftenes 
§ 4-4, bokstav b fastslår i denne forbindelse at NVE hvert år skal fastsette en 
"maksimal avkastningssats ved effektiv drift". Dersom netteiere fritt skulle kunne 
overføre meravkastning til andre deler av virksomheten, ville NVEs avkastningsre
gulering vært uten enhver realitet. 

På denne bakgrunn stiller departementet seg uforstående til adv. Giltuns anførsel 
når det i brevet av 05.04.95 på side 16 heter: "HEV disponerte således mer
avkastningen for 1993 i tillit til retningslinjene av desember 1993, på en slik måte 
at de ikke har meravkastningen tilgjengelig til å kompensere den lave nettleien i 
1995, og eventuelt senere år. Eventuell tilbakevirkning innebærer derfor et sterkt 
skår i HEVsbehov for forutberegnlighet". 

Departementet mener at HEV aldri har kunnet påregne å få beholde mer
avkastningen i selskapet. Det følger av hele systemet med avkastnings- regulering 
av nettdrift, hjemlet i lov og forskrift, at avkastning utover den maksimalsats som 
reguleringsmyndighetene tillater, prinsipielt ikke tilhører nett eier. Det resultat som 
styret fritt kan disponere må derfor for nettsidens vedkommende være begrenset 
til lovlig avkastning på investert kapital. 

Departementet anser på bakgrunn av ovenstående HEVs overføring av mer
avkastningen for 1993 til selskapets øvrige virksomhet som klart i strid med 
forskriftene til energiloven. 

v 

Når det gjelder klagerens prinsipale anførsel om at NVEs pålegg om tilbakeføring 
av meravkastning til kundene i 1995 strider mot tilbakevirkningsforbudene i 
Grunnlovens § 97 og forvaltningslovens § 39, skal departementet bemerke følgen

de: 

Klager avviser kravet om tilbakeføring av meravkastning under henvisning til at 
retningslinjene ikke inneholdt noe slikt krav da regnskapet for 1993 ble avlagt. Det 
siteres i klagen fra pkt. 9 i retningslinjene av desember 1993 der det heter: "En 
netteier skal ikke kompensere for budsjettavvik ved at mer-/mindreinnbetalinger 
ett år tilbakeføres/trekkes inn senere år. Det kreves at nett eier årlig fører en egen 
oversikt over akkumulert mer-/mindreavkastning. Over tid skal akkumulert mer
/mindreavkastning gå mot null" 

HE\· har rett i at retningslinjene på det tidspunkt regnskapet for 1993 ble avlagt, 
ikke definerte noen tidsramme for tilbakeføring av meravkastning. På den annen 
side \·ar det forutsatt at Jet skulle fores egen oversikt over akkumulert mer-/ 
mindreavkastning og at det over tid skulle skje en utjevning Det måtte være klart 
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for HEV at det når som helst kunne oppstå tilsvarende mindreavkastning og at 
nettvirksomheten i tilfelle måtte være i stand til å dekke dette. Departementet 
viser i denne forbindelse til merknadene ovenfor vedrørende HEVs overføring av 
meravkastning til selskapets konkurranseutsatte virksomhet. Det fastholdes at 
HEV ikke på noe tidspunkt kunne regne med at meravkastningen fritt kunne 
disponeres. 

Nærings- og energidepartementet mener at det i dette tilfellet ikke foreligger 
tilbakevirkning i strid med grunnlovens § 97 eller forvaltningslovens § 39. 

Andenæs har i sin bok "Statsforfatningen i Norge" uttalt at forbudet mot 
tilbakevirkning har to sider. For det første innebærer det en beskyttelse mot at nye 
byrder knyttes til eldre handlinger eller begivenheter. Dernest legger det 
begrensninger på adgangen til å gripe inn i eldre stiftede rettigheter. Nærings- og 
energidepartementet mener som det allerede har fremgått at HEV ikke har noen 
eldre stiftet rettighet til fritt å kunne disponere meravkastning. Etter departemen
tets syn knyttes det ikke nye byrder til eldre begivenheter, siden NVEs rundskriv 
av 13.07.94 knytter seg til en fremtidig begivenhet, nemlig overføring av kraft i 
1995. Det er tariffene for 1995 som blir lavere, riktignok som en følge av merav
kastning i 1993. 

Selv om en skulle komme til at rundskrivet i en viss forstand er tilbakevirkende, 
kan det ikke i noe tilfelle være snakk om urimelig tilbakevirkning. Det er et 
sikkert rettslig prinsipp at bare den urimelige tilbakevirkning er å anse som lov
stridig. Everk som har nett driver monopolvirksomhet og dette tilsier at de må fin
ne seg i en forholdsvis inngripende kontroll. Det vises i denne forbindelse til at 
bakgrunnen for rundskrivet av 13.07.94 var at NVE mente å kunne påvise en 
systematisk og til dels betydelig meravkastning for 1993, til tross for at året 
temperaturmessig ikke var spesielt kaldt. 

Anforselen tas derfor ikke til følge. 

VI 

I klagen er det subsidiært anført at det gripes inn i allerede avlagte regnskaper på 
en måte som strider mot regnskapslovgivningen. Det vises i denne forbindelse til 
NVEs høringsutkast av O I.l 0.93 som daværende Norges Energiverkforbund avga 
uttalelse til før nye retningslinjer ble gitt i desember 1993 I høringsutkastet var det 
anbefalt at meravkastning skulle føres som kortsiktig gjeld. Dette ble 
imidlertid tatt ut i de endelige retningslinjene. I følge klager skjedde dette på 
bakgrunn av høringsuttalelsen fra Norges Energiverkforbund, der det ble foreslått 
at meravkastningen skulle føres som egenkapital. I klagen fremholdes på denne 
bakgrunn at NVE har godtatt en praksis der meravkastning føres som egenkapital. 

Departementet viser til at everkene i henhold til forskriftenes § 4-4, bokstav a er 
pålagt å føre regnskap etter bestemmelsene i aksjeloven og regnskapsloven. 
Riktig regnskapsførsel må utledes av disse lover og hva som ellers anses for god 
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regnskapsskikk, og ikke baseres på at en anbefaling om å føre meravkastning som 
kortsiktig gjeld ikke er medtatt i NVEs endelige retningslinjer. 

Det er videre departementets oppfatning at det neppe kunne være i samsvar med 
det generelle forsiktighetsprinsipp innen regnskapsteorien å føre meravkastningen 
for 1993 som egenkapital. Retningslinjene av desember 1993 forutsatte som nevnt 
at mer- og mindreavkastning over tid skulle utjevnes. Det vises i denne forbindel
se til artikkel av Frank 1. Berg og Bjørn Rydland i "Revisjon og Regnskap", nr. 
1/94 der det i konklusjonen under pkt. 3.3 heter: "Netteiere som ved regnskapsav
leggelsen har identifisert en meravkastning, må klassifisere denne som en reduk
sjonspost til overføringsinntekten i resultatregnskapet og som en kortsiktig gjeld 
til kunder i balansen". 

Departementet legger til grunn at rundskrivet medfører reduserte overførings
inntekter i 1995 for de everkene som hadde meravkastning i 1993, men kan ikke 
se at det foreligger noe grunnlag som gjør det påkrevd å endre regnskapene for 
1993. Også i andre sammenhenger vil en måtte leve med at historiske regnskap 
ikke gir et riktig bilde sett i lys av kunnskap en får etter at regnskapet er avlagt. 
)JVEs rundskriv av 13 07 94 må naturligvis tas hensyn til i regnskapene for 1994 
og 1995. 

Heller ikke denne anforselen tas til følge. 

VII 

Klager har avslutningsvis anført at NVEs rundskriv må settes til side under hen
visning til den alminnelige lære om myndighetsmisbruk. Departementet har oven
for konkludert med at det ikke foreligger noen urimelig tilbakevirkning i denne sa
ken. Etter departementets skjønn foreligger det heller ikke andre forhold som kan 
begrunne en påstand om myndighetsmisbruk. 

Heller ikke denne anførselen tas derfor til følge. 

Klager gis etter dette ikke medhold i sin klage. Det forutsettes at HEV følger opp 
0IVEs vedtak av 15.03.95 og tilbakefører de overførte midler til nettvirksomheten 
innen 31.12.95. I motsatt tilfelle kan NVE pålegge tvangsmulkt i medhold av 
energilovens § 7-3. 

Departementet tar ikke stilling til størrelsen på HEVsmeravkastning for 1993. 
Dette forhold anses ikke å være en del av klagesaken og behandles på vanlig måte 
av NVE som t~.,rsteinstans 
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Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke gjen
stand for klage, jf. forvaltningsloven § 28, l. ledd, 2 punktum. 

Etter fullmakt 
I ~ ,-, 

l I" \ Il. '. l/l Il. [{,( ~~ '--~ 
~. ti HØ-l veen 

Kopi: Hadeland Energiverk 
NVE ---

/~ ~ /LL 
0~-~ 

Geir Uglum 



KOPJ RØD KOPI 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Hedmark Energi AS 
Postboks 1098 
2301 HAMAR 

Vår ref. 
NVE 94/1612 
M0/JGC/629 

Deres ret. 
A rlr. 110 

Saksbehandler 
John Cock/M0 
22959062 

GODKJENNING AV NY BALANSE I HEDMARK ENERGI AS 

Vår dato 

2 O HU 1995 

Deres datu 
0:3 Q:3CL1 

Vi viser til saknad av 03.03.94 om godkjenning av ny balanse pr. 01.01.94. 

Hedmark Energi AS (HEAS) ber i søknaden om å få godkjent en justering av bokført verdi 
på nettet fra kr 419 mill. til kr 890 mill. pr 01.01.94, som senere er blitt korrigert til kr 880 mill. 
i telefax av 10.10.94. 

I de vedlagte beregningene som IGP har gjort for HEAS er det ikke gjort fratrekk for ulike 
typer tilskudd Som det fremgår'av søknaden og nevnte telefax har HEAS mottatt 
betydelige beløp i statsstønad med kr 170 mill og anleggsbidrag på ca. kr 50 mill. 

NVE har pa grunnlag av de innhentede opplysningene over nettet til HEAS beregnet en 
arltatt bokføri verdi pr 01.01.94 som samsvarer med den IGP har kommet frem til nilr det 
sees bort fra tilskudd. j henhold til våre retningslinjer [)m årsoppgjør, åpningsbalanser m.v. 
av Juni 1991 skal imidlertid anskaffelseskostnadene reduseres med investeringstilskudd. 
Vedlegq 4 i søknaden gir en god oversikt over statsstønaden fordelt over år og viser at den 
kalkulerte verdien pr 01.01.94 er på ca. kr 130 mill. Anleggsbidrag er av HEAS anslått tri ca 
kr 50 mill Forsiktige anslag skulle tilsi at verdien pr 01.01.94 P~l disse er ca. kr 20 mill. 

For Zi komme frem til en riktig balanseverdi pr 0101.94 I henhold til våre retnlngslrnJer mil 
disse to belnpef1e P,{ til sammen kr 150 rnill. trekkes fra belopel P:l kr 880 mill som (Jlr kr 
730 mill 

Vedtak 

På dette qrlllmldq VII vi tillate HEAS klJil ,':l aktivere irwC:eitc:rlflqer som Ikke er finansier1 ved 
hjelp av tlleikllCkl. slik (-lt den bokforte verdi P:l nettet pr 01.01.~4 settes til kr 730 mill 

Vårt vedtak Ilwdforer at HEAS ()(JSZj rni1 JUeitcre dnlecjqeif(,cjlsterot slik at dette blir I samsvar 
med den ny,: l)okfor1c; verdlcn pij rwttct. VI vri cjprfor be? HEAS om ;i sende NVE en 
forenkll:t ()VCT;lkt ove;! cJc;t nye dlllc;CjlJsrc;qlsteret nilr dcttf~ forellqqer. som vI~;C'r eie drllql; 
totale: IWJtiHI>,kl' k()slrldclellC:, dv~~krivrllllCJ(;IlC~ dkkIJIllIJIc:rll' dvskllvnirlCjCr of] hokforl Vf;rrJl 

I:, 7 (- i, ",'.-' :]i) ~].(; (,., 

:" ' /,1, J' I "ft /,~"' ,':.) .q,', ·JO (1, I 



Dette vedtaket kan paklages til Næring- og energidepartementet (NOE) innen 3 uker fra det 
tidspunkt underretning er kommet frem til parten, jf. forvaltningslovens kap VI. Eventuell 
klage skal begrunnes skriftlig. stiles til NOE og sendes gjennom NVE. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

l~ ;d~~~ktør 
~-----

Pål Meland 
seksjonssjef 



Melhus Elverk 
Postboks 44 

7084 MelhlJs 

Søknad om godkjenning av åpningsbalanse 

Bakgrunn 

Vår ref V {lr dato 
NVE 95/671 
M0/KGR/912-bSO 

O(;res ri!! 
OH 

Saksbehandler 
Ketil Grasto/M0 
229592 15 

[)(;rt:s dato 
17 11 C)1l 

Det vises til brev av 17.11.94 med vedlegg hvor det søkes om godkjenning av 
åpningsbalanse pr.1.1.93. Åpningsbalansen fremkommer i årsmelding for 1993 og beløper 
seg til 103.1 mill kr. pr. 1.1.93 Nettanlegget utgjør av dette 64,2 mill. kroner (Rapport fra 
Energidata, tabell 5.1). øVrige eiendeler utgjøres av omløpsmidler (26,2 mill. kr.), akSjer og 
vassdragsrettigheter (kr. 80856,-), transportmidler. maskiner og utstyr (3.48 mill. kr.), 
Lofossen kraftverk (1 mill kr.) samt andre anleggsmidler (8,15 mill. kr.) 

I telefonsamtale med elverksjef Aunrønning 13.3.d.å. fremkom det at Melhus Elverks 
balanse før revurcJering av verdiene var 89 mill. kroner. Ny balanse pr. 1.1.93 representerer 
dermed en økning på 14.1 mill. kroner, dvs. 15,8%. På bakgrunn av Energidatas rapport er 
gjennomsnittlig alder p{i nettanleggene beregnet til 12,8 år . 

. 
Energidata har foretatt en vurdering av anleggsmidlene (kraftverk, nettanlegg og andre 
anleggsmidler). Vurderingen innebærer at bokførte verdier fremkommer som historisk 
anskaffelseskostnad nedskrevet med investeringstilskudd og redusert med 
bedriftsøkonomiske avskrivninger . 

.., 

I forbindelse med om cl a nrllrl C] av Melhus Elverk til aksjeselskap pr. 1.1.94, har Coopers & 
Lybrand foretatt en vurdering av den nye balansen pr. 1.1.94. I følge brev av 28,4,94 fra 
Coopers & Lybrancl til mtenmstyret i Melhus Energi AS er verdsettelsen av anleggsaktiva 
basert på opprinnelig historisk kost redusert med ordinære årlige avskrivninger fra 
anskaffelsestidspunktet Coopers & Lybrand konkluderer med at den fremkomne balanse 
pr. 1.1.g4 kan danne qrllnnla~J for etablering av MelhlJs Energi AS pr. 1.194 

Godkjenning av ny balanse 
NVE avgjCJr S[)kn;lclPf1 i nl(~clholcl dV forskrift om produksjon. onlformlrl~J, ovc:rforing og 
forcJelmg av (;ncr(Jl. fastsatt vecJ Kronprinsregentens resolUSjon av 7. desemher 1990 rned 
hjemmel I r:nerCjilClverl av 29 JIHlI 1 gQO nr 50. 

NVE har foretatt erl vllrclenn~J av de Innrapporterte data, Jf. brev fra Melhus Elverk av 
1 g 195. Var vlJrcJprm(j har vært konsentrert om verdien på nettanleggene På bakgrunn av 
de opplysninqenc sorn Rr anCjllt oCJ resultatene av vår gjennomgåelsR finner vi å kunne 

t\',)nt()(adres,r;~-, /.1.(,':~ 

P,-'stadressf1" P(J<rt)cl,\'~ :'r';~i 1 !~.1d/ 
0301 Oslo 

-:-:,",'(l{on. :!2 95 95 95 
i,·lcdax 22959000 



godkjenne at Melhus Elverk Justerer den bokfø rte verdien av nettanleggene til kr. 64,2 mill. 
kroner pr. 1.1.93. 

I forbindelse med va.r godkjenning av ny balanse vi! vi vise til våre retningslinjer for 
beregning av overføringstariffer av november 1994, pkt. 7.8 som omhandler avkastning på 
investert kapital: « For å kunne bruke høyeste avkastningssats forutsettes det at everket 
drives kostnadseffektivt, og at nettet har en fornuftig standard og kapasitet.» 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

': \\ ,I" 
. \ \. \\. \ 

\ " \ Jan Moef\ 
avdelingsdirektø r r;flJit~ 

Pål Meland 
seksjonssjef 

--------, 



NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Vår ref. 
NVE 95/400-1 
M0/MK0/912-650 

Deres ref. 
JN 

Vår dato 

Deres dato 
06.01.95 

AlL Bindal Kraftlag 
Postboks 64 
8940 TERRÅK 

jr{ 
! 

Saksbehandler: 
Magnus Køber/M0 
229591 46 

GODKJENNING AV NY ÅPNINGSBALANSE I AlL BINDAL KRAFTLAG 

Det vises til søknad av 13.11.94 om godkjenning av ny balanse pr. 31.12.93. 

NVE avgjør søknaden 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. 

AlL Bindal Kraftlag søker om å endre verdien av anleggsmidler i åpningsbalansen fra 
kr. 4.349.872 til kr. 8.732.000. Oppskrivningen begrunnes med at tidligere regnskapsføring 
etter kommunale regnskapsforskrifter resulterte i at kostnader som etter dagens regler skal 
føres som investering, delvis ble ført som vedlikeholdskostnader. Dette har ført til at dagens 
bokførte verdi er for lav. 

NVE har utarbeidet en modell som gir et anslag av nettets verdi basert på de fysiske 
størrelser AlL Bindal Kraftlag har oppgitt. Kombinert med andre analyser, gir modellen NVE 
beslutningsgrunnlag i saken. 

Vi finner på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i søknaden å kunne godkjenne at AlL 
Bindal Kraftlag justerer den bokførte verdien på anleggsmidlene fra 4.349.872 til kr. 
8.732.000. 

I forbindelse med vår godkjenning av ny balanse vil vi imidlertid vise til våre retningslinjer for 
beregning av overføringstariffer av november 1994 punkt 7.8 som omhandler avkastning på 
investert kapital, hvor det står: «For å kunne bruke høyeste avkastningssats forutsettes det 
at everket drives kostnadseffektivt, og at nettet har en fornuftig standard og kapasitet.» 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

7 --:; 
riXl{'L/ I-YLt L L--

Jan ~4n / 
aVdell~sdirektør I 

seksjonssjef 

Kontoradresse Mlddelthunsqate 29 
Postadresse. Postboks 509( Mal 

0301 Oslo 

Telefon 22959595 
Telefax 2295 90 00 Postgiro. 0803 5052055 



NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Lillehammer og Gausdal Energiverk 
Postboks 224 
2601 Lillehammer 

Vår ref. 
NVE 95/988 
M0/SVI/629 

Deres ref. 
187.1-AN 

Saksbehandler: 
Steinar Vikingstad/M0 
22959297 

SØKNAD OM GODKJENNING AV A REGNE MOTTATT STATSSTØNAD INN I 
NETTARIFFER. 

Vår dato 

2 1 APR 1995 
Deres dato 

Det vises til brev av 31. januar 1995 og søknad om a regne mottatt statsstonad Il1Il l ncttariffelle Det ble 
i vårt brev av Il. februar 1994 henvist til at problematikken omkring h;indtellng av statsstønad var 
under utrednll1g NVE har nil konkludert med at gjeldende retningslinjer for beregnll1g <1\ 

overforingstariffer av desember 1993 står ved lag, slik at alle investeringstilskudd. herunder statsstonad. 
skal trekkes ut av kaptialgrunnlaget som legges til grunn for beregnll1g av overf()rll1gstardTer 

Vedtak 
Lillehammer og G:lUsdal Energiverk kan ikke inkludere statsstonad i kapitalgrunnlaget for beregning av 
overforingstariffer 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

J)~~ aVdelingS~ktør 
(7)j/J~ 
l{æW~ 
Pål Meland 
seksjonssjef 

Denne avg]ørelsc,n kdn påklages til Nærlnq~~ og e!1prgHkpcl~·t("lfWll,:,·t ll'll'-ll u}:er 
fra det tIdspunktet underretrnng er kommet fram tIl pdrtene, ltr. 
forvaltnlngsloven.<::; kapittel VI. Even1~uell klaCJe skc-:.l h(--,\lYUnn~:; :~}:rlf~~l~lf :--;tl lE:-'.'3 
ti] Nærlng.s- OC) (.::.nc:r(]ldcp;:trt(-:.~rncntet. og :·.>(-'ndF:~; (]jpnnorn NVE. 

Te/efon :.l,.) ~j5 :~,["l <"<l 

J clef;f\ OS \ j,', 



Modalen Kraftlag 

5170 Modalen 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Fastsettelse av meravkastning for 1993 

Det vises til regnskapsrapporteringen for 1993. 

vår ref. Vår dato 
NVE 95/2375 
M0/KGR/912-650 2 6 .WR 1985 
Deres ref. 

Saksbehandler 
Ketil Grasto/M0 
229592 15 

Deres dato 

NVE fatter vedtak i saken 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. 

For 1993 regulerer NVE everkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i 
henhold til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer» datert desember 1993 og 
rundskriv av 13.7.94 om mer-/ mindreavkastning. 

NVE har gjennomgått de innrapporterte regnskapstall for 1993. Dette har tatt noe tid på 
grunn av kvalitetssikring av dataene. Vi viser i denne sammenheng til vårt brev av 24. 
november 1994 hvor vi ber om nødvendig tilbakemelding på en del sentrale økonomiske 
størrelser. 

Vår gjennomgåelse av regnskapsrapporteringen for 1993 har avdekket følgende for Deres 
everk: 

Gjennomsnittlige driftsmidler for nettet: 
Netto arbeidskapital 

= Kapitalgrunnlag i nettvirksomheten 

Faktisk driftsresultat for nettvirksomheten: 
Maksimal tillatt avkastning (11 %) 

Meravkastning (beregnet av NVE) 

Rapportert meravkastning Ut note 5) 
Ikke oppgitt meravkastning 

f\.)n:l).r':l-:'rt!S~t? /.1/,-;'de/tI7unsgCJte ::Jg 
Pc::.c'ao're::;se Po~ttJ~;ks 5091, fv1dj 

0301 Os/c 

Telefon 2:: 95 95 95 
Teiefax 22 9S 90 00 

kr. 5782000 
kr. 58000 

kr. 5840000 

kr. 1 017000 
kr. 642 000 

kr. 

kr. 
kr 

375000 

o 
375000 



Vedtak: 

NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen for deres everk til 
kr. 375000,- for 1993. Vi ber om at denne verdien legges til grunn ved 
regnskapsrapporteringen til NVE for 1994, og at de nødvendige regnskapsmessige 
posteringer foretas i 1995 regnskapet, jf. vårt rundskriv av 13.7.94. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

;~~irektør 
Pål Meland 
seksjonssjef 

Denne a' gjurcl.s('1J kan p;lkJa~('.s til i\'a'Tin!!s- og ('ncrgidcpali(~luentct illn('n 3 uker fra det tidspunkt lIrulerretning er konlnlct frena til 
partene, jfr. forv:lltniu1!slo\'f:ns kap. VI. 1':\"('lItll('1I klage sk;tl bcgnulIH>s skriftlig, ~tiks til I\a>rings- og energideparienlCntet og sendes 
gjennom "VE. 



RØD KOPI 
NVE 

NORGES VASSDRAGS
OG ENERGIVERK 

Nordkyn Kraftlag AlL 
Postboks 368 
9790 Kjøllefjord 

Fastsettelse av meravkastning for 1993 

Det vises til regnskapsrapporteringen for 1993. 

Vår ref. Vår dato 
NVE 95/2484 
M0/KGR/912-650 2 6 !\PR 1995 
Deres ref. 

Saksbehandler: 
Ketil GrastoJM0 
22959215 

Deres dato 

NVE fatter vedtak i saken 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 29.0690 nr. 50 

For 1993 regulerer NVE everkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i 
henhold til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer» datert desember 1993 og 
rundskriv av 13.7.94 om mer-I mindreavkastning. 

NVE har gjennomgått de innrapporterte regnskapstall for 1993. Dette har tatt noe tid på 
grunn av kvalitetssikring av dataene Vi viser i denne sammenheng til vårt brev av 24. 
november 1994 hvor vi ber om nødvendig tilbakemelding på en del sentrale økonomiske 
størrelser 

Vår gjennomgåelse av regnskapsrapporteringen for 1993 har avdekket følgende for Deres 
everk 

Gjennomsnittlige driftsmidler for nettet kr. 11359000 
Gjennomsnittlig netto arbeidskapital kr. 53000 

Kapitalgrunnlag i nettvirksomheten kr. 11412000 

Faktisk driftsresultat i nettvirksomheten kr. 2343000 
Maksimal tillatt avkastning (11 %) kr. 1255320 
Meravkastning (beregnet av NVE) kr. 1087680 

Rapportert meravkastning (note 5) kr. O 
Ikke oppgitt meravkastning kr. 1087680 



Vedtak: 

NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen for deres everk til 
kr. 1 087 690, - for 1993. Vi ber om at denne verdien legges til grunn ved 
regnskapsrapporteringen til NVE for 1994, og at de nødvendige regnskapsmessige 
posteringer foretas i 1995 regnskapet, jf. vårt rundskriv av 13.7.94. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

\~ 
Jan M~n 
avdelingsdirektør ~ 

Pål Meland 
seksjonssjef 

1)('UII(' a\'~if1r('b('11 k.'lfl p~lkJa~cs til l\a'.,.in~s- Hg eUC'I"1!id(·pa.ieulentct. innen 3 uk("[' fra d(:t tidspunkt und('rr('(nin~ er konulH-..t fn'nl til 
pant'ne, jf ... foryaltningslo\'cils kap. \'1. Ey('nfudl kl~lg(' skall)('~nIJUH'S skliftli2. stil('_" ril Na"rin~s- og (~lIereid('paI1{'rn('nl(,( og sendes 
~j(,llnOin !\VE. 



NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Norsk Hydro Produksjon AS 
Hydro Energi 
1321 Stabekk 

Fastsettelse av meravkastning for 1993 

Det vises til regnskapsrapporteringen for 1993 

Vår ref. Vår dato 
NVE 95/2481 
M0/KGR/912-6S0? 6 P\fR ~199G 

Deres ref. 

Saksbehandler 
Ketil Grasto/M0 
22959215 

Deres dato 

NVE fatter vedtak i saken i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring, 
omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 071290 
med hjemmel i energiloven av 290690 nr. 50_ 

For 1993 regulerer NVE everkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i 
henhold til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer» datert desember 1993 og 
rundskriv av 13_794 om mer-/ mindreavkastning_ 

NVE har gjennomgått de innrapporterte regnskapstall for 1993_ Dette har tatt noe tid på 
grunn av kvalitetssikring av dataene Vi viser i denne sammenheng til vårt brev av 24_ 
november 1994 hvor vi ber om nødvendig tilbakemelding på en del sentrale økonomiske 
størrelser_ NVE vil gjøre spesielt oppmerksom på at på grunn av manglende rapporterte 
tall for netto arbeidskapital, er denne satt til 1 % av driftsmidlene 

Var gjennomgåelse av regnskapsrapporteringen for 1993 har avdekket følgende for Deres 
everk: 

Gjennomsnittlige driftsmidler for nettet kr_ 110772000 
Gjennomsnittlig netto arbeidskapital kr. 1108000 

Kapitalgrunnlag i nettvirksomheten kr_ 111880000 

Faktisk driftsresultat i nettvirksomheten kr_ 17491000 
Maksimal tillatt avkastning (11%) kr. 12306800 
Meravkastning (beregnet av NVE) kr_ 5184200 

Rapportert meravkastning (note 5) kr. 67000 
Ikke oppgitt meravkastning kr. 5117200 

, "~' 



Vedtak: 

NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen for deres everk til 
kr. 5 184200,- for 1993. Vi ber om at denne verdien legges til grunn ved 
regnskapsrapporteringen til NVE for 1994, og at de nødvendige regnskapsmessige 
posteringer foretas i 1995 regnskapet, jf. vårt rundskriv av 13.7.94. 

Med hilsen 

E'~Og markedsavdelingen 

Jan MO\\~ 
aVdeli~~i\ektør 

~ 

It \ 
Pål Meland 
seksjonssjef 

Denne a\'gjørdscn kan påklages til Na~rin~s~ 0t.! (,1I('r~idcpaI1clll('(ltd inllcn J uker fra dd tidspunh.-t UlJderTetnin~ er konlnlct fn'rn tiJ 
pal1elle, jfr. f()r'yaJtnine~lo\'('ns k;lp. VL E\,(,tltudl kla~(' :-.kll tH'~I'lInJH'S ~kriftli:.!. !'tilcs til J\a-rin2:s- o~ CIH"I"2id('paI1(·nlenh·t o!.! sendes 
~i('nnolll i'VE. 



RØD KOPI 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Salten Kraftsamband AS 
Postboks 124 
8201 Fauske 

Fastsettelse av meravkastning for 1993 

Det vises til regnskapsrapporteringen for 1993. 

vår ref. Vår dato 
NVE 95/2482 
M0/KGR/912-650 2 6 APR 1995 

Deres ref. 

Saksbehandler 
Ketil Grasto/M0 
22959215 

Deres dato 

NVE fatter vedtak i saken 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. 

For 1993 regulerer NVE everkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i 
henhold til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer» datert desember 1993 og 
rundskriv av 13.794 om mer-/ mindreavkastning 

NVE har gjennomgått de innrapporterte regnskapstall for 1993. Dette har tatt noe tid på 
grunn av kvalitetssikring av dataene. Vi viser i denne sammenheng til vårt brev av 24. 
november 1994 hvor vi ber om nødvendig tilbakemelding på en del sentrale økonomiske 
størrelser 

Vår gjennomgåelse av regnskapsrapporteringen for 1993 har avdekket følgende for Deres 
everk 

Gjennomsnittlige driftsmidler for nettet kr. 133331000 
Gjennomsnittlig netto arbeidskapital kr. 8534000 

Kapitalgrunnlag i nettvirksomheten kr. 141865000 

Faktisk driftsresultat i nettvirksomheten kr. 35077000 
Maksimal tillatt avkastning (11 %) kr. 15605150 
Meravkastning (beregnet av NVE) kr. 19471850 

Rapportert meravkastning (note 5) kr. 16822000 
Ikke oppgitt meravkastning kr. 2649850 

7· 



Vedtak: 

NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen for deres everk til 
kr. 19471 850,- for 1993. Vi ber om at denne verdien legges til grunn ved 
regnskapsrapporteringen til NVE for 1994, og at de nødvendige regnskapsmessige 
posteringer foretas i 1995 regnskapet, jf. vårt rundskriv av 13.7.94. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

\~ 
Jan MO~ 
aVdeli~~~irektør C::!iI}~~) ~I Meland 

seksjonssjef 

D('nIH' aygjf,rt'ben kan p;',klages til ;\'~{'.-illg~- o~ ('neq!idepar1efllcnfet inlwn 3 uker fra det tidspunkt und(,IT('tnin~ er kOl1uuct fn'lIl til 
pa.1cne, jfr. for"y:dtnlu:!shn ('n~ kap. \"1. EvenfudJ kJag(' skal begl"u.mes skriftlig, stih.'s til j\\erini!~ o~ ('(H'rgidcpaI1clncllh'( O!! s('nd('s 

~i('l1l1oll\ '-'\T. 



RØD KOPI 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Tafjord Kraftselskap 
Postboks 8055 Spjelkavik 
6022 Ålesund 

Fastsettelse av meravkastning for 1993 

Det vises til regnskapsrapporteringen for 1993 

Vår ref. Vår dato 
NVE 95/2483 

M0/KGR/912-6S0 2 6 !\P R 1995 
Deres ref. 

Saksbehandler 
Ketil Grasto/M0 
2295 92 15 

Deres dato 

NVE fatter vedtak i saken 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 2906.90 nr 50 

For 1993 regulerer NVE everkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i 
henhold til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer» datert desember 1993 og 
rundskriv av 13794 om mer-/ mindreavkastning 

NVE har gjennomgått de innrapporterte regnskapstall for 1993 Dette har tatt noe tid på 
grunn av kvalitetssikring av dataene. Vi viser i denne sarnmenheng til vårt brev av 24 
november 1994 hvor vi ber om nødvendig tilbakemelding på en del sentrale økonomiske 
størrelser NVE vil gjøre spesielt oppmerksom på at på grunn av manglende rapporterte 
tall for netto arbeidskapital, er denne satt til 1 % av driftsmidlene 

Vår gjennomgåelse av regnskapsrapporteringen for 1993 har avdekket følgende for Deres 
everk 

Gjennomsnittlige driftsmidler for nettet kr. 158008000 
Gjennomsnittlig netto arbeidskapital kr. 1580000 

Kapitalgrunnlag i nettvirksomheten kr. 159588000 

Faktisk driftsresultat i nettvirksomheten kr. 26249000 
Maksimal tillatt avkastning (11 %) kr 17554680 
Meravkastning (beregnet av NVE) kr 8694320 

Rapportert meravkastning (note 5) kr 7438000 
Ikke oppgitt meravkastning kr. 1256320 



Vedtak: 

NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen for deres everk til 
kr. 8694320,- for 1993. Vi ber om at denne verdien legges til grunn ved 
regnskapsrapporteringen til NVE for 1994, og at de nødvendige regnskapsmessige 
posteringer foretas i 1995 regnskapet, jf. vårt rundskriv av 13.794. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

\ JanM~ 
avdelingsdirektør 

~ ---

i~ Pål Meland 
seksjonssjef 

Dennt· a\'gjon>lsen kan p:'iklages til Næ.-iu::!s- og cl1crgideparienu'ntet innen 3 uker frd det tidspunkt underretning er kOlllnlct freln til 
partene, jfr. forvaltningslovf"ns ({;lp. VI. Eventu('11 klage skal he:grunncs skriftlig, stUes til Nærings- O!! cl1cq::ideparlenl('ntet og: sendes 

gjennom "YF. 



RØD KOPI 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Ytre Sogn og Sunnfjord 

6810 Dale i Sunnfjord 

Fastsettelse av meravkastning for 1993 

Det vises til regnskapsrapporteringen for 1993. 

Vår ref. Vår dato 
NVE 95/2373 
M0/KGR/912-6S0 2 6 r.pr 1835 
Deres ref. 

Saksbehandler: 
Ketil Grasto/M0 
229592 15 

Deres dato 

NVE fatter vedtak i saken 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. 

For 1993 regulerer NVE everkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i 
henhold til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer» datert desember 1993 og 
rundskriv av 13.7.94 om mer-I mindreavkastning 

NVE har gjennomgått de innrapporterte regnskapstall for 1993 Dette har tatt noe tid på 
grunn av kvalitetssikring av dataene. Vi viser i denne sammenheng til vårt brev av 24 
november 1994 hvor vi ber om nødvendig tilbakemelding på en del sentrale økonomiske 
størrelser 

Vår gjennomgåelse av regnskapsrapporteringen for 1993 har avdekket følgende for Deres 
everk 

Gjennomsnittlige driftsmidler for nettet kr. 25243000 
Gjennomsnittlig netto arbeidskapital kr. 7223000 

Kapitalgrunnlag i nettvirksomheten kr. 32466000 

Faktisk driftsresultat i nettvirksomheten kr. 5963000 
Maksimal tillatt avkastning (11 %) kr. 3571260 
Meravkastning (beregnet av NVE) kr. 2391740 

Rapportert meravkastning (note 5) kr. O 

Ikke oppgitt meravkastning kr 2391740 

,', f;. 



Vedtak: 

NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen for deres everk til 
kr. 2 391 740,- for 1993. Vi ber om at denne verdien legges til grunn ved 
regnskapsrapporteringen til NVE for 1994, og at de nødvendige regnskapsmessige 
posteringer foretas i 1995 regnskapet, jf. vårt rundskriv av 13.7.94. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

J~~ 
avdelingsdirektør 

o ~---_ .. -
;J!JJi~) 
Pål Mel~nd 
seksjonssjef 

0("1111(" avgjøn>lscll k'1I1 p;lkJa~("s til Nærin~....,· o:! cllert!idt·pa.1crH('utet innen 3 uker fra dt.'t thhpunkt Und(TrTtniu:! ('J' konlluet f"('lu til 
par1cnc, jfr. forvaltningslovclls k;.lp. \'1. Eventuell kla~(' skal hq~nlllll('s skriftlig, stiles til Næl'ings- og ('u('r:!idepart(,Jllt:"n{ct O!! scnd('s 
gjennonl NVE. 



RØD KOPI 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Svorka Energiverk 
v/Bjarne Nordlund 
Pb. 43 
6650 SURNADAL 

SØKNAD OM FORHØYET AVKASTNINGSSATS 

Vår ref 
NVE 95/2537 
M0/S0P/629 

Deres ref. 
A 180.2-340/94 BN 

Saksbe handler: 
Sigrid Opedal/M0 
229591 57 

Vår dato 

27 APi? 1995 

Deres dato 
18.0894 

Vi viser til brev av 18. august 1995, der Svorka Energiverk søker om å benytte en høyere 
sats enn den sentralt gitte for avkastning i forbindelse med punkttariffene for 1995 og årene 
etter 

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

Maksimal avkastnmgssats er av NVE fastsatt til 7,5% for 1995. For å kunne bruke høyeste 
avkastningssats forutsettes at nettvirksomheten drives kostnadseffektivt og at nettet har en 
fornuftig standard og kapasitet. Investeringstilskudd skal, som Svorka Energiverk også 
påpeker i søknaden. trekkes ut av kapitalgrunnlaget som legges til grunn for beregning av 
overføringstariffcr Selskaper kan ikke innvilges en høyere avkastningssats på grunnlag av 
mottatt investerinDstilskurlrl 

Vedtak: 
Svorka Ener~llverk kan Ikke legge en forhøyet avkastningssats til CjflHlIl ven bereqning av 
overføringstariffer for 1995 eller for senere år. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelinCJen 

seksjonssjef 
Denne dVlJlofel:;en kdfl fl'l'.~d'J·" III N. [,flfKl" Clq efl''-'[fJldcp;,rlcmenlcl Inrlcn 3 uker frd del lldspunkl uflClerre(nfflq"fl er kommel frem 
til pdrtcnc, jfr k)rVdltnIfVr,/1 .\, VI [r1' 'Vi :f1!lJt ·il ~:'-1~~(; .'3k,-ii beqrunncs skri ft/Jg , stile:=:, til Na?lInqs- oq cflerqldf;p~-H tcmr:lltet oq 

~)(;ndc'_, :JJulnorn ~~vr 

'\, ", 

.', " 



Sigdal Everk 

3350 Prestfoss 

RØD KOPI 
NVE 

NORGES VASSDRAGS
OG ENERGIVERK 

Søknad om godkjenning av åpningsbalanse 

Bakgrunn 

Vår ref. Vår dato 
NVE 95/227 
M0/KGR/912-6S0 n 5 
Deres ref. 

Saksbehandler: 
Ketil Grasto/M0 
22959215 

Deres dato 
030295 

1995 

Det vises til Deres brev hvor det sokes om godkjenning av åpningsbalanse pr.1.1.94. Ny 
åpningsbalanse for nettanleggene er beregnet til 48,6 mill. kroner. Denne verdien 
representerer i følge Deres dokumentasjon en oppskriving på 16,8 mill. kroner i forhold til 
bokført verdi pr. 31.12.92 (en øknin~J på 53%). I regnskapsrapporteringen til NVE for 1993 
rapporteres bokført verdi for nettanleggene til 53,6 mill. kroner pr. 31.12.93. I forhold til 
sistnevnte verdi representerer ny åpningsbalanse en nedskriving med 5 mill. kroner (ca. 
9%). 

Det opplyses at verdsettingen av anleggene tar utgangspunkt i anslått nyverdi. Ut i fra en 
vurdering av alder og tilstand, er åpningsbalansen anslått til 30% av beregnet nyverdi. 

Godkjenning av ny balanse 
NVE avgjør søknaden i medhold av forskrift om produksJon, omforming, overføring og 
fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsn=;gentens resolusjon av 7. desember 1990 med 
hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50. 

NVE har foretatt en vurdering av de Innrapporterte data, jf. Deres brev av 3.295. V{ir 
vurdering har vært konsentrert om verdien P,:l nettanleggene. På bakgrunn av de 
opplysningene som er angitt og resultatnne av vår gjennomgåelse godkjenner vi at Siqdal 
Everk justerer den bokførte verdien C1V nettanlegqene ti148,6 mill. kroner pr. 1.1.94. 

Kor/tor a(I'es_~~ l~1.'cjdeJtt7unsgare 

POS:dcire.'s,~ PCS:.'JOKS 5091 lvi. I) 
030-: C}(;'O 



I forbindelse med vår godkjenning av ny balanse vil vi vise til våre retningslinjer for 
beregning av overføringstariffer av november 1994, pkt. 7.8 som omhandler avkastning på 
investert kapital: «For å kunne bruke høyeste avkastningssats forutsettes det at everket 
drives kostnadseffektivt, og at nettet har en fornuftig standard og kapasitet.» 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

J~~ ?dl~ Pål Mela& avdelingsdirektø r 

seksjonssjef 

IklHh' a\~jord"'(·IIl-.an p;H.J;t~e ... til \:\'rillg"- O!! t'lItT;..:ickpar1(·lIIentet illIH'1I J ukt:r fr-I tlt:t ti(bpllllkt undt:rrdlling er kornuH't fn'HI t.il 
par1t'lll" jrr. for\"~lltlliJlg .... lo\'(,lh kap. Yl. Fn'u'lJeli hia!,!!' ~kal ht'!!nIlIIH'-; skrinli~, "till'S til ~a'rings- og l'IHTgidq)artt'IlH'ntet ug '-;l'IHks 

~j"1I1l01l1 "y F. 



RØD J(OPJ 
NVE 

NORGES VASSDRAGS
OG ENERGIVERK 

Etne Elektrisitetslag 
Pb. 104 
5590 ETNE 

Vedrørende oppskrivning av anleggsmidler 

Vår ref. 
NVE 95/62 
M0/MK0/912-655.7 

Deres ref. 
Peder Kaland 

Saksbehandler 
Magnus Køl1er/M0 
229591 46 

Vår dato 

Deres dato 
7 april 1995 

Det vises til søknad av 30. desember 1994 om oppskrivning av anleggsmidler pr. 31.12.94, 
senere justert i brev av 7.april 1995 til ikke å omfatte transportmidler og inventar. 

NVE avgjør søknaden 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. 

Etne Elektrisitetslag søker om å endre verdien av anleggsmidler i åpningsbalansen fra 
kr. 7.079.954 til kr. 13.586.613. Oppskrivningen begrunnes med at tidligere regnskapsføring 
etter kommunale regnskapsforskrifter resulterte i at kostnader som etter dagens regler skal 
føres som investering. delvis ble ført som vedlikeholdskostnader. Dette har ført til at dagens 
bokførte verdi er for lav. 

NVE har utarbeidet en modell som gir et anslag av nettets verdi basert på de fysiske 
størrelser Etne Elektrisitetslag har oppgitt. Kombinert med andre analyser, gir modellen 
NVE beslutningsgrunnlag i saken. I tillegg ønsker Etne Elektrisitetslag ei skrive opp verdien 
på adm.- og lagerbygg. Dette begrunnes med at det tidligere ble brukt hhv. 7 og 6 % 
avskrivningssats mens EnFO anbefaler 2 % avskrivning. 

Vi finner på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i søknaden å kunne godkjenne 
følgende oppskrivninger av anleggsmidlene: 

Transportmidler 
lhVk6bjr,tifSt.ytrfLv· 
Tomter 
Ti§hsf6i~tor$ta$jon 
Fordelingsnett 

L~gemygg 

149.454 
5.322.boo 

18.422000 

1.524.932 
1791.743 

31.047.295 
1) Tdllcne cr cndrpll hrpv dlf 7 dpril 1G:-i[; 

149.454 
·2..421.300·.·.· 

1.914.780 

···971.B(jO 
652.700 

7079.954 

kr øvet wrdi 
151.400 1) 

318;720 
149.454 i) 

3.986.000 
5711000 

1.331-209 
1.414.830 '. 

13.568.613 

1.56klOO 
3.796.220 

$65060$ 
762.130 

6.488.659 
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I forbindelse med vår godkjenning av ny balanse vil vi imidlertid vise til våre retningslinjer for 
beregning av overføringstariffer av november 1994 punkt 7.8 som omhandler avkastning på 
investert kapital, hvor det står: «For å kunne bruke høyeste avkastningssats forutsettes det 
at everket drives kostnadseffektivt, og at nettet har en fornuftig standard og kapasitet.» 

2. Søknad om høyere avkastningssats 

I brev av 30.desember 1994 søker Etne Elektrisitetslag om å få ta 3 prosentpoeng høyere 
avkastning enn det som er tillatt i henhold til Retningslinjer for beregning av overførings
tariffer. Ut fra søknaden kan NVE kan ikke se at det foreligger forhold som tilsier at Etne 
Elektrisitetslag skal gis dispensasjon fra retningslinjene på dette punkt. 

3. Søknad om endring av kostnadsgrunnlaget for 1993-regnskapet. 

I brev av 7.april 1995 fremgår det av vedlegg 1 at Etne Elektrisitetslag ønsker å justere 
kostnadsgrunnlaget for distribusjonsnettet opp slik at driftsresultatet senkes med 
kr. 800.000,-. For at NVE skal kunne vurdere saken må et nytt revisorbekreftet regnskap 
innsendes snarest med skriftlig begrunnelse for Etne Elektrisitetslags ønske om å korrigere 
tidligere innrapportert regnskap. For videre korrespondanse i denne saken skal ansvarlig for 
regnskapsrapporteringen, Steinar Vikingstad (tlf: 22959297), kontaktes. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

'~l\t'l ~\J\~ Jan oen 
avdelingsdir ktø r 

fjA 
Pål Meland 
sekSjonssjef 



NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Kristiansand Energiverk 
Elvegaten 2 
Boks 2034 Posebyen 
4602 KRISTIANSAND 

Avkastning på nettkapital for 1994 

Vår ref. 
NVE 95/1791 
M0/MK0/912-651 

Deres ref. 
JOUSS/261-95 

Saksbehandler: 
Magnus Kober/M0 

229591 46 

Vår dato 

1 5 Mf.! 1835 
Deres dato 
200395 

I brev av 28.2.95 søker Kristiansand Energiverk(KE) om adgang til å benytte høyere 
avkastningssats enn det som er tillatt i henhold til Retningslinjer for punkttariffer av 
desember 1993 og brev av 20.8.93 om avkastningssats på nettkapital for 1994. Videre 
spesifiserer KE i brev av 20.03.95 de faktiske lånekostnader for hele selskapet fordelt på 
lån med og uten renteregulering i perioden 1.7.91 til 1.7.94: 

_~ ____ ~__ _~_~ _ ~_~j(~j:~':l..~~å_~~~jJ;..~_~~~~~~tnad Gj.sn. rente 
.-_ .. ~._~-

Lån uten renteregulering I 762.8025251-- 85.817.458 11,25 % 
Lån med renteregulering etter 1.1:9T- -~-t=-- 803~34.340 66.962.444 

-~ 

8,33% 

Samlet faktisk lånekapital og lånekostnad I 1.566.6368651 152.779.902 I 9,75% 

I henhold til vårt brev av 16.12.93 « Tillegg til vårt rundskriv av 20.8.93 vedr. avkastning p(~ 
nettkapital for 1994" gis det anledning til <Cl. dekke de faktiske lånekostnader for lån sorn 
ikke har hatt renteregulering i perioden 1.7.91 til 1.7.94. Den resterende lånekapitalen 
tillates en avkastning på maksimalt 7%, noe som gir følgende oppstilling: 

j I Justert 

---- -~~~-~- -- - ~ -- ~~ .... - ~GL~':l.·7l6~2f1-.e81<0a2-p.5it2~5;1{ lJ~rJ8e5J<.·89_1s7tn.~4a5d8 _Iilla!1t1-~,·~2rl.5~!o 
~;3~ten_re.r~eregul~ir1.~L_~__ - _ /( 

.. _ .. _....... .~. __ ._._---_.~.---- --~~_._._-~-_ .. _.~ •.. _._~~-- -~-

Lån med renteregulering etler 1.1.91: 803.834.340 56.268.404 7,00 % 

Sum 1566636865 I 142.085.862 I 9,07 % 

I tabellen over beregnes tillatt avkastningssats pa fremmedkapital brukt i nettvirksomheten 
til 9,07%. I henhold til KE er kapitalsammensettingen for nettet i 1994 følgende: 

I I I Sum/vektet snitt 317,9 I mill: 100 % 8,79 % 
------------' 
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Vedtak: 
Kristiansand Energiverk tillates å ta en avkastning på nettvirksomhetens driftsmidler på 
8,79% i 1994. 

Det gjø res oppmerksom på at dette vedtaket kun gjelder 1994, jfr vårt brev av 16.12.93 
« Tillegg til vårt rundskriv av 20.8.93 vedr. avkastning på nettkapital for 1994" avsnitt fem: 
«Dette rundskrivet gjelder kun for beregning av avkastning på nettkapital for 1994". 

Følgelig kan tillatt avkastningssats for KE i senere år ikke overstige den maksimal
avkastningssats som fremgår av generelle retningslinjer for overføringstariffer, for 1995 
oppgitt til 7,5%. 

Det gjø res oppmerksom på at åpningsbalansen til KE er under behandling i NVE og at en 
endelig fastsettelse av denne vil bli meddelt i et eget brev. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 
i, 

\ Il . 
\ \\; ~~\; 

Jan Moen\ 
avdeli ngsdirektø r 

seksjonssjef 



Råde Everk AS 

Postboks 3 
1640 Råde 

RØD KOPI 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Fastsettelse av meravkastning for 1993 

Vår ref. Vår dato 
NVE 95/1996 

M0/MK0/912-650 1 5 !.1;\! 1995 
Deres ref. Deres dato 

Saksbehandler 
Magnus Køber/M0 
229591 46 

For 1993 regulerer NVE everkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i 
henhold til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer» datert desember 1993 og 
rundskriv av 13.7.94 om mer-/ mindreavkastning. 

NVE har gjennomgått de innrapporterte regnskapstall for 1993. Dette har tatt noe tid på 
grunn av kvalitetssikring av dataene. Vi viser i denne sammenheng til vårt brev av 24. 
november 1994 hvor vi ber om nødvendig tilbakemelding på en del sentrale økonomiske 
størrelser. 

Vår gjennomgåelse av regnskapsrapporteringen for 1993 har avdekket følgende for Deres 
everk: 

.-- -',':,J,.' 

Gjennomsnittlige driftsmidler for nettet: 
Netto arbeidskapital 

= Kapitalgrunnlag i nettvirksomheten 

Faktisk driftsresultat for nettvirksomheten: 
Maksimal tillatt avkastning (11 %) 

Meravkastning (beregnet av NVE) 

Rapportert meravkastning (jf. note 5) 
Ikke oppgitt meravkastning 

,-,,',' -

kr. 22 494 000 
kr. 1 145000 

kr. 23 639 000 

kr. 2 779000 
kr. 2600000 

kr. 

kr. 
kr. 

179000 

o 
179000 



Vedtak: 

NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen for deres everk til 
kr. 179 000,- for 1993. Vi ber om at denne verdien legges til grunn ved 
regnskapsrapporteringen til NVE for 1994, og at de nødvendige regnskapsmessige 
posteringer foretas i 1995 regnskapet, jf. vårt rundskriv av 13.7.94. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

~\ l~~, 
Jan ~oen\ 
avdelingsdir~tør 

I 

Pål Meland 
seksjonssjef 

I )t'lIlIt' a \ ~iord\t'11 1..;111 p;tk.lag('" fil .\ ;erill!.!"- o~ ('Ilerl.!id('pa nt'lIlt'lIld i1l1H'1I .' ukt'r fLI dd l id"ptluht Ull dt.'rrd lIi 1Ii-! t'r kOlllmd fn'lll (il 
par1t·IH'.jlr. fon'aJ(lIill~"lo\t'lI"" kap. VI. E\('uludl kla~(' <.,hallH'~nIlIlH·' ',,J.., rin li:.: ..... tik, fil \';I'rill!.::'· o;.:. (·II('r-;.::idq)~Jl"f(·JlH·nh'L o~ st'lIdes 

~kllIIOIll \ \' L 



R00KQPl 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Svindal & Leidland 
att. Svein H Leidland 
Voldgaten 5 
2000 Lillestrøm 

vår ref. 
NVE 94/1246 
M0/SV1/629 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Steinar Vikingstad/M0 
22959297 

Vår dato 1 6 M,L~1 1995 

Deres dato 
06.01.93 

Søknad om godkjenning av AS Gjermå energiverks åpningsbalanse pr 01.01.92 

Det vises til søknad av 6. januar 1994 og senere korrespondanse vedrørende godkjenning av 
AS Gjermå energiverks åpningsbalanse p r O 1 O 1.92. 

AS Gjermå energiverk har funnet det riktig å korrigere sitt kapitalgrunnlag pr 01.01.92 for at 
regnskapet skal kunne gi et riktigere uttrykk for de reinvesteringsbehov som selskapet har, og 
for å la frem et riktigere kapitalgrunnlag. 

NVE avgjør søknaden 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. 

De omsøkte bokførte verdier var p r O 10 192 som følger 

Anlegg 

Slim drittsmidier 
Sum eiendommer 
Sum nett 
Anlegg i arbeid 
Sum anleggsmidler 

Bokført verdi 
p.r 01.01.92 

B 'i(JO 432 
3 O 182 C)(lo+ 

157 780 700 
8 648 9'10 

20'1 175 04h 

Det fremgår i brev av 6 januar at verdiene er fremkoll1lllct etter gjennomgang av tidligere 
årsrapporier. Dette har gitt et tilstrekkelig grunnlag {(Jr ~I settc opp den virkelige reinvestering / 
investering fm det enkelte år 

NVE har på selvstendig grunnlag vurdert de bokfiJrtc vcrdier (IV anleggsmidlene pr O 10 I \)2 

Det fremgår i brev av 25 oktobcr 1994 at anleggsbidrag ikkc er trukket ut av disse verdier 
Totalt har AS Gjennå energiverk mottatt anleggsbidrag i perioden 1970 til og llled 1991 på 
tilsalllmen 29 2261 9'i,- I henhold til retningslinjer for encrgi\erk om ilrsoppgjør, 
~lpningsbalanse m v a\· juni J <)9 I punkt (l, skal investeringstilskudd redusere 
anskaffel seskostnadcllC 

'-1.'( • 
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Vedtak 
På grunnlag av det fremlagte materialet tillates AS Gjermå energiverk å benytte en bokført 
verdi på nettanleggene som omsøkt, men redusert for mottatt anleggsbidrag. AS Gjermå 
energiverk pålegges å redusere anskaffelseskostnad som grunnlag for avskrivninger og 
avkastning i overføringstariffen med mottatt anleggsbidrag på tilsammen kr 29.226.195,- pr 
01.01.92 Vi vil be AS Gjermå energiverk om å sende NVE en forenklet oversikt over 
anleggsregisteret som viser akkumulert historisk kostnad, akkumulerte avskrivninger og 
bokført verdi p. r O l . O 1.92, når dette er hensyntatt. Denne oversikten må være NVE ihende 
innen l5juni 1995. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

;~~~;~tør 
seksjonssjef 

Dette vedtak kan påklages til Nærings- og energidepartementet ( NOE) innen 3 uker fra det 
tidspunkt underretning er kommet frem til parten, jfr. forvaltningslovens kap. VI Eventuell 
klage skal begrunnes skriftlig, stiles til NOE og sendes gjennom NVE 



NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Evenes Kraftforsyning AlS 
Postboks 25 
8533 Bogen i Ofoten 

Fastsettelse av mer-I mindreavkastning for 1993 

Det vises til regnskapsrapporteringen for 1993. 

Vår ref. Vår dato 
NVE 95/2.2 "IS' 

M0/KGR/912-650 2 3 f?/:f 1.995 

Deres ref 

Saksbehandler: 
Ketil Grasto/M0 
22959215 

Deres dato 

NVE fatter vedtak i saken 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. 

For 1993 regulerer NVE everkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i 
henhold til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer» datert desember 1993 og 
rundskriv av 13.7.94 om mer-I mindreavkastning. 

NVE har gjennomgått de innrapporterte regnskapstall for 1993. Dette har tatt noe tid på 
grunn av kvalitetssikring av dataene. Vi viser i denne sammenheng til vårt brev av 24. 
november 1994 hvor vi ber om nødvendig tilbakemelding på en del sentrale økonomiske 
stø rrelser. 

Vår gjennomgåelse av regnskapsrapporteringen for 1993 har avdekket følgende for Deres 
everk: 

Gjennomsnittlige driftsmidler for nettet kr 17853000 
Gjennomsnittlig netto arbeidskapital kr 1243000 

Kapitalgrunnlag i nettvirksomheten kr. 19096000 

Faktisk driftsresultat nettvirksomhet kr. 3130000 
Maksimal tillatt avkastning (11 %) kr. 2100560 
Mer (+) Imindre(-) avkastning kr 1029440 

Rapportert mer! mindreavkastning kr 953000 
uoppgitt mer/ mindreavkastning kr 76440 

"I! j_ J.-, "', 

03(]1 
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Vedtak: 

NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen for deres everk til 
kr. 1 029440,- for 1993. Vi ber om at denne verdien legges til grunn ved 
regnskapsrapporteringen til NVE for 1994, og at de nødvendige regnskapsmessige 
posteringer foretas i 1995 regnskapet. Jf. vårt rundskriv av 13.7.94. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

~}~irektør '~/i~ 
Pål Meland 
seksjonssjef 

Denne avgjørelsen kan påklag!'s til Na·rings· og !'nHgideparlemcntct illlwn 3 uker fr.! dd tidspunkt und"rrdning er kOlllmet frem til 
parlene, jfr. fnrvaltningslov!'ns kap. VI. EV('nturll klagr skallH'grunll('s skriftlig, stiles til Nærings- og !"H'rgi,h'partementd flg '!'lIdes 
gjennHin NVE .. 
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RØD KOPI 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Flekkefjord Elektrisitetsverk 

4400 Flekkefjord 

Fastsettelse av mer-/ mindreavkastning for 1993 

Det vises til regnskapsrapporteringen for 1993. 

Vår ref. Vår dato 
NVE 95/)..8 'il[ 
M0/KGR/912-650 2 3 
Deres ref 

Saksbehandler: 
Ketil Grasto/M0 
229592 15 

Deres dato 

NVE fatter vedtak i saken 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. 

For 1993 regulerer NVE everkenes avkastning pa kapital investert i nettvirksomheten i 
henhold til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer» datert desember 1993 og 
rundskriv av 13.7.94 om mer-/ mindreavkastning. 

NVE har gjennomgatt de innrapporterte regnskapstall for 1993. Dette har tatt noe tid pa 
grunn av kvalitetssikring av dataene. Vi viser i denne sammenheng til vart brev av 24. 
november 1994 hvor vi ber om nødvendig tilbakemelding pa en del sentrale økonomiske 
størrelser. Vi vi gjøre oppmerksom pa at netto arbeidskapital er fastsatt som 1 % av 
driftsmidlene pa grunn av mangelfull rapportering. 

Var gjennomgaeise av regnskapsrapporteringen for 1993 har avdekket følgende for Deres 
everk: 

Gjennomsnittlige driftsmidler for nettet 
Gjennomsnittlig netto arbeidskapital 

Kapitalgrunnlag i nettvirksomheten 

Faktisk driftsresultat nettvirksomhet 
Maksimal tillatt avkastning (11 %) 
Mer (+) /mindre(-) avkastning 

Rapportert mer/ mindreavkastning 
uoppgitt mer/ mindreavkastning 

A:()tHa,', il~' t?> -::;.: 
f--'O,(:t,::;\;,c C :~~c;' 

0:301 

kr 9155000 
kr. 92000 

kr 9247000 

kr 2673000 
kr 1017170 
kr. 1655830 

kr 1580000 
kr 75830 



I1 

Vedtak: 

NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen for deres everk til 
kr. 1 655 830,- for 1993. Vi ber om at denne verdien legges til grunn ved 
regnskapsrapporteringen til NVE for 1994, og at de nødvendige regnskapsmessige 
posteringer foretas i 1995 regnskapet, jf. vårt rundskriv av 13.7.94. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

;J~~irektør r;-'lfft - 
, tr(iIÆf10 

Pål M~land 
seksjonssjef 

Denne av~.j!lrdscn kan påkla~~s til N:l' rin~s- ,~..: "ncr~idcpartclllcntct inncn 3 ukcr frd dt't tidspunkt und.'rrctnin~ er kOllllllet frem til 
partene, jfr. furvallnin:,:slflvens kap. VI. Ev{'n(upll kla~c skal hegrunnes skrinli~, stiles til Na~ rill:.!s- og ent.'rgidcparl('IIH'lItct o~ sendes 
:,:jcnnolll NYE. 



RØD KOPI 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Fosen Komm. Kraftlag 

7160 Bjugn 

Fastsettelse av mer-I mindreavkastning for 1993 

Det vises til regnskapsrappoJieringen for 1993. 

Vår ref. Vår dato 
NVE 95/2.~Y1 
M0/KGR/912-650 2 3 r''lf~1 1935 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Ketil Grasto/M0 
229592 15 

Deres dato 

NVE fatter vedtak i saken 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. 

For 1993 regulerer NVE everkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i 
henhold til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer» datert desember 1993 og 
rundskriv av 13.7.94 om mer-/ mindreavkastning. 

NVE har gjennomgått de innrapporterte regnskapstall for 1993. Dette har tatt noe tid på 
grunn av kvalitetssikring av dataene. Vi viser i denne sammenheng til vårt brev av 24. 
november 1994 hvor vi ber om nødvendig tilbakemelding på en del sentrale økonomiske 
stø rrelser. 

Vår gjennomgåelse av regnskapsrapporteringen for 1993 har avdekket følgende for Deres 
everk: 

Gjennomsnittlige driftsmidler for nettet kr 53122000 
Gjennomsnittlig netto arbeidskapital kr. 2643000 

Kapitalgrunnlag i nettvirksomheten kr. 55765000 

Faktisk driftsresultat nettvirksomhet kr 4469000 
Maksimal tillatt avkastning (11 %) kr 6134150 
Mer (+) Imindre(-) avkastning kr. -1665150 

Rapportert mer/ mindreavkastning kr. -1774000 
uoppgitt mer/ mindreavkastning kr 108850 

Kontoraoresse ~.AlddeJrhunsga/r' 2,::1 
Posradrt!sse· PostbcJ"s SC91, A1c?) 

0301 0';0 

le/dfOr! :l_l ~lS 95 ,C?5 
T~ ... Jie.t3.): ?" ,~/,fl ~jO ()C) 
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Vedtak: 

NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående mindreavkastningen for deres everk til 
kr. 1 665 150,- for 1993. Vi ber om at denne verdien legges til grunn ved 
regnskapsrapporteringen til NVE for 1994, og at de nødvendige regnskapsmessige 
posteringer foretas i 1995 regnskapet, jf. vårt rundskriv av 13.7.94. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

\~l~~" 
Jan Moen"-.,. 
avdelingsdi rektø r 

Pål Meland 
seksjonssjef 

Denne aV~lIrelsrn kan påkla::es til Nærin:,:s- ('l: eneq;departementet innen 3 uker frA det tidspunkt underretninl! er kllnllll et fn.'m til 
partene,jfr. furvaltnin::sluvens kap. VI. Eventuell kla:,:e skal begrunnes skriftlil!, stiles lil Nærings- u:: ~ner::idepartel\lenlet u:: scndl's 
~ennul1l NVE. 



l(lll 

RØD KePi 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Hadsel Energiverk AS 
Postboks 26 
8451 Stokmarknes 

Fastsettelse av mer-/ mindreavkastning for 1993 

Det vises til regnskapsrapporteringen for 1993. 

Vår ref. Vår dato 
NVE 95/22~'l
M0/KGR/912-6S0 2 3 M/~I 1995 
Deres ref. 

Saksbehandler: 
Ketil Grasto/M0 
22959215 

Deres dato 

NVE fatter vedtak i saken 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. 

For 1993 regulerer NVE everkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i 
henhold til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer» datert desember 1993 og 
rundskriv av 13.7.94 om mer-/ mindreavkastning. 

NVE har gjennomgått de innrapporterte regnskapstall for 1993. Dette har tatt noe tid på 
grunn av kvalitetssikring av dataene. Vi viser i denne sammenheng til vårt brev av 24. 
november 1994 hvorvi ber om nødvendig tilbakemelding på en del sentrale økonomiske 
størrelser. Vår gjennomgåelse av regnskapsrapporteringen for 1993 har avdekket følgende 
for Deres everk: 

Gjennomsnittlige driftsmidler for nettet kr 62531000 
Gjennomsnittlig netto arbeidskapital kr 2941000 

Kapitalgrunnlag i nettvirksomheten kr. 65472000 

Faktisk driftsresultat nettvirksomhet kr. 11676000 
Maksimal tillatt avkastning (11 %) kr. 7201920 
Mer (+) !mindre(-) avkastning kr 4474080 

Rapportert mer! mindreavkastning kr. 4455000 
uoppgitt mer! mindreavkastning kr 19080 



Vedtak: 

NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen for deres everk til 
kr. 4474 080,- for 1993. Vi ber om at denne verdien legges til grunn ved 
regnskapsrapporteringen til NVE for 1994, og at de nødvendige regnskapsmessige 
posteringer foretas i 1995 regnskapet, jf. vårt rundskriv av 13.7.94. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

J~~~\ 
avdelingsdlrektø r 

/~) 

. GYlk~> 
pål Meland 
seksjonssjef 

I>(>nn~ avr,.j!lrdsen kan påklages til Næring,- og (>nergidepartcmentet imwn 3 uker fr.! dd litlspunkt undern>tning ('r kommet frem til 
partene. jfr. forvaltningslovens kap. VI. EVl'llllldl klage sklll hegnHllws skriftlig, stiles til Na>rings- og energidepartementet og s{>ndes 
~jl'lIl1oln i\VF .. 
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• NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Hemne Kraftlag NL 
Postboks 145 
7200 Kyrksæterøra 

Fastsettelse av mer-I mindreavkastning for 1993 

Det vises til regnskapsrapporterinCjeri for 1 ~J93 

Vår ref. Vår dato 
NVE 95/1 'lYb 
M0/KGR/912-650 2 3 
Deres ref. 

Saksbehandler 
Ketil Grasto/M0 
229592 15 

Deres dato 

NVE fatter vedtak i saken 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 

For 1993 regulerer NVE everkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i 
henhold til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer» datert desember 1993 og 
rundskriv av 13.7.94 om mer-! mindreavkastnIng. 

NVE har gjennomgått de innrapporterte regnskapstall for 1993. Dette har tatt noe tid på 
grunn av kvalitetssikring av dataene. Vi viser i denne sammenheng til vårt brev av 24. 
november 1994 hvor vi ber om nødvendig tilbakemelding på en del sentrale økonomiske 
størrelser. Vi vil gjøre oppmerksom på at vi for Deres vedkommende har fastsatt netto 
arbeidskapital som 1 % av driftsmidlen8 

Vår gjennomgåelse av regnskapsrapporierinc]8n for 1993 har avdekket følgende for Deres 
everk: 

Gjennomsnittlige driftsmidler for nettet kr fJ7144000 
Gjennomsnittlig netto arbeidskapital kr 671000 

Kapitalgrunnlag i nettvirksomheten kr ()7815000 

Faktisk driftsresultat nettvirksomhet kr 32G2000 
Maksimal tillatt avkastning (11 %) kr 7459650 
Mer (+) /mindre(-) avkastning kr ,j 1 <)7650 

Rapportert mer/ mindreavkastning kr -42g1000 
uoppgitt mer! mindreavkastning kr H3:-lGO 



Vedtak: 

NVE fastsetter pa bakgrunn av ovenstående fIlinctce(JvKastnlo.gE=?n for deres everk til 
kr. 4 197650,- for 1993. VI ber om at denne verdien legges til grunn ved 
regnskapsrapportenngen til NVE for 1994. og at de nødvendige regnskapsmessige 
posteringer foretas i 1995 regnskapet. jf. vart rundskriv av 13.7.94. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

1 \\~% 
Jan MO~~ 
aVdelind~~~ktør 

) " /[' ,-~-I (, I, 00 

l/. i! If -
;, /' [L/{ ~---~ 
'G Ll , 
Pål Meland 
seksjonssjef 

-----:;, 

1)"IlIH' av:,:.j'trd"ell kan p;'lkla~l'''> til '\:\·rin!.',')- o~ {'Il('r:.:idt'par1t>IJH'lIlt" iflJH'1l -' IIkt'r fr:"1 dd tid"!HIHht uBdtTrdHill~ t:r kOlllllwt fn'fll til 
par1i.'IH',jrr. forvaHnin!.',,,lo\"t'n-., k:lp. \ I. F't'lltllt·1I kb!.',i' .... kal hl'!.',nmllt'" .... h. ritt Ii!.',_ ,-tik, til ~:lTill!.',"- o~ l·lIl'r;~idt·p;tr·h·flJ(·nh·t o~ "it'IHks 
~jt'IHWIll \YF. 
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RØD KOPI 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Repvåg Kraftlag AlL 
Postboks 454 
9751 Honningsvåg 

Fastsettelse av mer-I mindreavkastning for 1993 

Det vises til regnskapsrapporteringen for 1993. 

Vår ref. Vår dato 
NVE 95/H'i1 
M0/KGR/912-650 2 8 MAf 1995 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Ketil Graslo/M0 
22959215 

Deres dato 

NVE fatter vedtak i saken 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. 

For 1993 regulerer NVE everkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i 
henhold til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer» datert desember 1993 og 
rundskriv av 13.7.94 om mer-/ mindreavkastning. 

NVE har gjennomgått de innrapporterte regnskapstall for 1993. Dette har tatt noe tid på 
grunn av kvalitetssikring av dataene. Vi viser i denne sammenheng til vårt brev av 24. 
november 1994 hvor vi ber om nødvendig tilbakemelding på en del sentrale økonomiske 
størrelser. Vår gjennomgåelse av regnskapsrapporteringen for 1993 har avdekket følgende 
for Deres everk: 

Gjennomsnittlige driftsmidler for nettet kr. 27370000 
Gjennomsnittlig netto aØJeidskapital kr. 7229000 

Kapitalgrunnlag i nettvirksomheten kr 34599000 

Faktisk driftsresultat nettvirksomhet kr. 3039000 
Maksimal tillatt avkastning (11 %) kr. 3805890 
Mer (+) /mindre(-) avkastning kr -766890 

Rapportert mer! mindreavkastning kr. -1538000 
uoppgitt mer/ mindreavkastning kr. 771110 

Kontoradresse: Mlddelthunsgate 29 
Postadresse: Postboks 5091, Mal 

0301 Oslo 

Telefon. 22959595 
Telefax. 22959000 



Vedtak: 

NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående mindreavkastningen for deres everk til 
kr. 766890, - for 1993. Vi ber om at denne verdien legges til grunn ved 
regnskapsrapporteringen til NVE for 1994, og at de nødvendige regnskapsmessige 
posteringer foretas i 1995 regnskapet, jf. vårt rundskriv av 13.7.94. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

}~~\ 
avdelingsdirektø r iJf{[(Jf:J 

Pål Meland 
seksjonssjef 

DeIlIle avgjltrelsl'll kan påklag('s til ~a'rings- o;.: l'llu;.:idepartenH'ntet innen 3 uker fr.! det ti<ispunkt undl'rretning er komml't frem til 
partene, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage skallH';.:nmnes skrintig, stiles til Nærings- og encrgid<,partementet og send,'s 
~if'nnorn :\VF .. 



Stryn Energiverk 
Postboks 8 
6880 Stryn 

RØD KOPI 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Fastsettelse av mer-/ mindreavkastning for 1993 

Det vises til regnskapsrapporteringen for 1993. 

Vår ref. Vår dato 
NVE 951285"0 
M0/KGR/912-650 2 3 ~'~AI 1995 

Deres ref 

Saksbehandler 
Ketil Grasto/M0 
22959215 

Deres dato 

NVE fatter vedtak i saken 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. 

For 1993 regulerer NVE everkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i 
henhold til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer» datert desember 1993 og 
rundskriv av 13.7.94 om mer-/ mindreavkastning. 

NVE har gjennomgått de innrapporterte regnskapstall for 1993. Dette har tatt noe tid på 
grunn av kvalitetssikring av dataene. Vi viser i denne sammenheng til vår1 brev av 24. 
november 1994 hvor vi ber om nødvendig tilbakemelding på en del sentrale økonomiske 
stø rrelser. 

Vår gjennomgåelse av regnskapsrapporteringen for 1993 har avdekket følgende for Deres 
everk: 

Gjennomsnittlige driftsmidler for nettet kr 
Gjennomsnittlig netto arbeidskapital kr 

Kapitalgrunnlag i nettvirksomheten kr. 

Faktisk driftsresultat i nettvirksomheten kr. 
Maksimal tillatt avkastning (11 %) kr. 
Mer-/mindreavkastning kr 

Rapportert meravkastning (note 5) kr 
Ikke oppgitt meravkastning kr 

Ko.')!()r.-;c//:,'~_:":;~_) -:i-,'( 

POS'L?';~":' ( I·'{; 

27960000 
-343000 

27617000 

1221000 
3037870 

-1816870 

-2321000 
504130 



Vedtak: 

NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående mindreavkastningen for deres everk til 
kr. 1 816870,- for 1993. Vi ber om at denne verdien legges til grunn ved 
regnskapsrapporteringen til NVE for 1994, og at de nødvendige regnskapsmessige 
posteringer foretas i 1995 regnskapet, jf. vårt rundskriv av 13.7.94. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

avdelingsdirektø r 

I -
i 
I , 
I , 
,.~ 

.'~_- _.---"~----
1 / ; 

. i r.l 

JckL~ 
Pål Meland 
seksjonssjef 

Il,'nn,' a\'~j"n-I,,'n kan påklages lil :-;a'rillgs- og {'n{'rgid('paticnH'lIl(-l illll<-n 3 IIk,-r frd dd lidsplInklllnd,-rre!ning er komllu'l fr('m til 
pa tiene, jfr. forvaltningslov,-ns kap. V I. Ev,'nl"dl klage skallwgnJlllles skriftlig. stiles (il "',erings- og encrgidcpar(ellH'n(,'( og send,-s 
g.iennom \"VE. 



~ØD KOPI 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Tinn Komm. Elverk 

3660 Rjukan 

Vår ref. Vår dato 
NVE 95/2.8'-1"1 
M0/KGR/912-650 

Deres ref. 

Saksbehandler: 

Ketil Graslo/M0 
229592 15 

Deres dato 

Fastsettelse av mer-I mindreavkastning for 1993 

Det vises til regnskapsrapporteringen for 1993. 

NVE fatter vedtak i saken 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. 

For 1993 regulerer NVE everkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i 
henhold til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer» datert desember 1993 og 
rundskriv av 13.7.94 om mer-! mindreavkastning. 

NVE har gjennomgått de innrapporterte regnskapstall for 1993. Dette hCir tCi!t noe tid på 
grunn av kvalitetssikring av dataene. Vi viser i denne sammenheng til vårt brev av 24. 
november 1994 hvor vi ber om nødvendig tilbakemelding på en del sentrale økonomiske 
stø rrelser. 

Vår gjennomgåelse av regnskapsrapporteringen for 1993 har avdekket følgende for Deres 
everk: 

Gjennomsnittlig netto arbeidskapital 

Kapitalgrunnlag i nettvirksomheten 

Faktisk driftsresultat nettvirksomhet 
Maksimal tillatt avkastning (11 %) 
Mer (+) Imindre(-) avkastning 

Rapportert mer! mindreavkastning 
uoppgitt merl mindreavkastning 

,D(),':;:cldr{)s:~! 

C307 (),</C 

Te/c)~,r;n 

-" (l,'(' l':, 

kr. 3535000 

kr. 74089000 

kr 5178000 
kr 8149790 
kr. -2971790 

kr. -3117000 
kr 145210 

;-' ~ . ~ . ' 



Vedtak: 

NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående mindreavkastningen for deres everk til 
kr. 2971 790,- for 1993. Vi ber om at denne verdien legges til grunn ved 
regnskapsrapporteringen til NVE for 1994, og at de nødvendige regnskapsmessige 
posteringer foretas i 1995 regnskapet, jf. vårt rundskriv av 13.7.94. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

)~ 
Jan Moen 
avdelingsdirektø r 

//0-------" ! j /,-J ,., 
'I .! i Y J I 
/[ ([L;tLLL-; 
Pål Meland 
seksjonssjef 

Ik"n,' ~v~ .. rd"o" k~" påklages til Naorings- og (onergidcpartcflH"ntt"t illlH"n 3 uk(Or frd dd tidspunkt lInd(Orrdning H kommet fnom til 
par1('IH\ jfr. for\"aHuin~slov('lIs k~)p. VI. Ev('ntudl klag(' skal hegnllllH.:s skriftlig, stilt·s til :\:l'ring<;- (t~ ('Il('rgidepart('lneutct o;!: s(?IHks 
~i('flf)om \'\'1":. 
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RØD KOPI 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

AlL Uvdal Kraftforsyning 
Postboks 33 
3632 Uvdal 

Fastsettelse av mer-/ mindreavkastning for 1993 

Det vises til regnskapsrapporteringen for 1993. 

Vår ref. Vår dato 
NVE 95/18'13, 
MØ/KGR/912-650 2 3 ~t4! 19G5 

Deres ref 

Saksbehandler: 
Ketil Grasto/MØ 
22959215 

Deres dato 

NVE fatter vedtak i saken 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. 

For 1993 regulerer NVE everkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i 
henhold til «retningslinjer for beregning av overfø ringstariffer» datert desember 1993 og 
rundskriv av 13.7.94 om mer-/ mindreavkastning. 

NVE har gjennomgått de innrapporterte regnskapstall for 1993. Dette har tatt noe tid på 
grunn av kvalitetssikring av dataene. Vi viser i denne sammenheng til vårt brev av 24. 
november 1994 hvor vi ber om nødvendig tilbakemelding på en del sentrale økonomiske 
størrelser. Vår gjennomgåelse av regnskapsrapporteringen for 1993 har avdekket følgende 
for Deres everk: 

Gjennomsnittlige driftsmidler for nettet kr. 
Gjennomsnittlig netto arbeidskapital kr. 

Kapitalgrunnlag i nettvirksomheten kr 

Faktisk driftsresultat nettvirksomhet kr. 
Maksimal tillatt avkastning (11 %) kr. 
Mer (+) Imindre(-) avkastning kr. 

Rapportert mer! mindreavkastning kr 
uoppgitt merl mindreavkastning kr 

,t\L).n;oradresse_ Mlddclthur~sqa!e 29 
Po,~~:-:dresse' Postboks 50~11- "Ad) 

03Ci Osio 

Tr- J :)'0,'1' .~:....' ~),~; :-?5 ::-"5 
jtj':~IZ1\ ~:~ ~15 ~)O Cl) 

5749000 
582000 

6331000 

761000 
696410 

64590 

O 
64590 



Vedtak: 

NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen for deres everk til 
kr. 64590,- for 1993. Vi ber om at denne verdien legges til grunn ved 
regnskapsrapporteringen til NVE for 1994, og at de nødvendige regnskapsmessige 
posteringer foretas i 1995 regnskapet, jf. vårt rundskriv av 13.7.94. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

l\I\\li 
Jan~o~ 
avdeli ngsdirektø r 

~ 
/ 

&tM~, 
Pål Meland 
seksjonssjef 

Ilt·nlH' av~"rl"l"'11 kan ",;kla;.;'>' lil ;-",,,rin;.;s- o;.; ,·n,'rgid(>"'Ht,'m~nlet inn"11 3 uk,'r frd det tidspunkt lIn,!t-rrdning H kOlllnwt freln til 
par1('(w, jfr. forvaltningslovl'lh k~p. VI. Eventuell klagt' skal hegrunnes skriftJi::!, stiles til Na·riu!.!,,>- og (,fH'rgidcparh'nll'ntl"t og ,,(>ndes 
~i(,Hn()1Il ~ \'E. 



RØD KOPI 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Volda Komm. Elverk 
Postboks 353 
6101 Volda 

Fastsettelse av mer-/ mindreavkastning for 1993 

Det vises til regnskapsrapporteringen for 1993. 

Vår ref. Vår dato 
NVE 95128LJg 
M0/KGR/912-650 2 3 f·fM 1985 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Ketil Grasto/M0 
22959215 

Deres dato 

NVE fatter vedtak i saken 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. 

For 1993 regulerer NVE everkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i 
henhold til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer» datert desember 1993 og 
rundskriv av 13.7.94 om mer-/ mindreavkastning. 

NVE har gjennomgått de innrapporterte regnskapstall for 1993. Dette har tatt noe tid på 
grunn av kvalitetssikring av dataene. Vi viser i denne sammenheng til vårt brev av 24. 
november 1994 hvor vi ber om nødvendig tilbakemelding på en del sentrale økonomiske 
stø rrelser. 

Vår gjennomgåelse av regnskapsrapporteringen for 1993 har avdekket følgende for Deres 
everk: 

Gjennomsnittlige driftsmidler for nettet kr. 44015000 
Gjennomsnittlig netto arbeidskapital kr. 2161000 

Kapitalgrunnlag i nettvirksomheten kr. 46176000 

Faktisk driftsresultat nettvirksomhet kr. 5998000 
Maksimal tillatt avkastning (11 %) kr. 5079360 
Mer (+) Imindre(-) avkastning kr. 918640 

Rapportert mer/ mindreavkastning kr 784000 
uoppgitt mer/ mindreavkastning kr 134640 

Kontoradresse. Mid(je/lhunsgate 29 
POSladresse PostboAs 5091 tvi,,; 

0301 Oslo 

T 2!elon· 22 95 95 95 
Telufax. 229590 OG 



Vedtak: 

NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen for deres everk til 
kr. 918 640, - for 1993. Vi ber om at denne verdien legges til grunn ved 
regnskapsrapporteringen til NVE for 1994, og at de nødvendige regnskapsmessige 
posteringer foretas i 1995 regnskapet, jf. vårt rundskriv av 13.7.94. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

\~~ 
Jan Moen 
avdelingsdirektør 

Pål Meland 
seksjonssjef 

Ilt'llne aVl:.jllrdsen kan påklages til N'l'rings- og energid('parle/ll(Ont(ot innen 3 Ilker fra dcttid.sp"nkt underretning ('r kommet fr('m til 
part(One,jfr. forvaltningslovt'ns kap. VI. Eventuell klage skall)('gnllllws skriftlig, stiles til Naorings- og em'rgidcpartementet og sendes 
g,jelllloill ~VE. 



AlS Sognekraft 
Postboks 3 
5860 VIK I SOGN 

RØD 'KOPI 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Vår ref. 
NVE 95/3006 
M0/JGC/629 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
John CocklM0 
22959062 

GODKJENNING AV NY BALANSE I AfS SOGNEKRAFT 

Det vises til søknad av 29.05.95 om godkjenning av ny balanse pr 01.01.94. 

Vår dato O 6 JUN 199~ 

Deres dato 
29.05.95 

NVE avgjør søknaden 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. 

Vi finner på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i søknaden å kunne godkjenne at AlS 
Sognekraft justerer den bokførte verdi på nettanleggene fra kr 45,297 mill. til kr 117,022 
mill. pr 01.01.94. 

I forbindelse med vår godkjenning av ny balanse vil vi imidlertid vise til våre retningslinjer for 
beregning av overføringstariffer av november 1994 punkt 7.8 som omhandler avkastning på 
investert kapital, hvor det står: « For å kunne bruke høyeste avkastningssats forutsettes det 
at everket drives kostnadseffektivt, og at nettet har en fornuftig standard og kapasitet.» 

Med hilsen 

I vdelingsdirektør 

KCfl!O{,:C1re,-:,;~;c-) /~11('frfeiUJU,'],C;(}/lt,,,:~': 

F;o~:aOfc\' __ ':'S( r}c',--:'::);J"':~ ~';:_):)1. !~1<1/ 

(:]0 1 (J,(~,IC' 

Pal Meland 
sekSjonssjef 



NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Hallingdal Kraftnett 

3580 GEILO 

Vår ref 
NVE 95/485 
M0/JGC/629 

Saksbehandler 
John CockIMO 
22959062 

GODKJENNING AV NY BALANSE I HALLINGDAL KRAFTNETT 

Det vises til søknad av 15.08.94 fra Hallingdal Kraftlag nå Hallingdal Kraftnett om 
godkjenning av ny balanse pr. 01.01.93. 

Vår dato O 7 I/IAI 1q 

Deres dato 
150894 

NVE avgjør søknaden 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. 

Vi finner på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i søknaden ~l kunne godkjenne den 
justering/nedskrivning av bokførte verdier pa anleggsmidlene i monopolvirksomheten fra kr 
255,55 mill. pr. 31.12.91 til kr 201,267 mill. pr. 01.01.93. 

Med hilsen 

Eifnøkjr9 markedsavdelingen 

l: 
/ 1 

//) ().ffJU1 
- -, 

j" ,fan Moeti l' / avdelln6sdlrcktør 
Pal Meland 
sekSjonssjef 

, 



RØD 'KOPI 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, 
Sjøfartsgt. 3, 

7700 STEINKJER 

Vår ref. 
NVE 94/1515 
M0/ROB/655.7 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Rolv Bjelland M0 
22959313 

Vår dato O 7 JUN 1995 

Deres dato 
22.02.94 

ÅPNINGSBALANSER MONOPOLVIRKSOMHETEN, VERDIVURDERING AV 
ANLEGGSMIDLER I FORDELINGSNETT - SØKNAD OM GODKJENNING AV 
KORREKSJONER 

Bakgrunn 
Det vises til brev av 22.02.94 hvor det søkes om godkjenning for oppkorrigering av 
anleggsmidlene for nivå 3, 4 og 5 på kr 113,065 mill pr 01.01.92 som er gjennomført. 
Dette gir en økning i balanseverdien for de totale nettanleggene (ekskl. fellesanlegg) fra 
kr 946 078000 til kr 1 049 143000.-

NVE avgjør søknaden 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. 

I brev av 22.02.94 påpeker NTE at man i vurderingene mellom drift/vedlikehold og 
investering i fordelingsnettet ikke har klart å holde en like god regnskapsadskillelse som i 
den øvrige delen av anleggsmassen. NTE har derfor, i forbindelse med denne søknaden, 
gått inn i de enkelte år og vurdert forholdet mellom bokførte driftskostnader og 
investeringer og skjønnsmessig korrigert for avviket. Totalt har NTE korrigert opp de 
bokførte investeringer for feilkonteringer for de enkelte år med kr 152,6 mill. Av dette er 
39,5 mill avskrevet. Netto korreksjon av balanseverdien pr 01.01.92 det søkes om å endre 
er derfor kr 113,065 mill. 

I brev av 29.08.94 har NTE gitt en spesifikasjon av den fysiske anleggsmengden. Det er 
videre anført at anleggsbidrag og statsstøtte på kr 160,726 mill er holdt utenfor de 
balanseverdiene som er oppgitt ovenfor. 

I brev av 30.03.1995 anslår NTE gjennomsnittsalderen på aktiverte nettanlegg for nettnivd 
4 til 11.5 år. Lavspent distribusjonsnett nettnivå 5 har totalt en Qjennomsnittsalder på ca 16 
år. 



2 

NVE' svedtak 

På bakgrunn av de opplysningene som er oppgitt og de beregninger som er foretatt i NVE 
finner vi ikke å kunne godta at NTE foretar korreksjonen på 113,6 mill det her søkes om. 

Med utgangspunkt i at NTE anfører at korrigeringen av anleggsverdiene på kr 113,065 mill 
er gjennomført ber'vi om at balanseverdien korrigeres tilbake til nivået pr 1.1.92 på 
kr 946 078 000 og at det blir foretatt ny mer-/mindreavkastningsberegning for årene 1993 
og 1994. Vi forutsetter videre at akkumulert saldo for mer-/mindreavkastning pr 1.1.95 
justeres opp tilsvarende. 

Med hilsen 

E~arkedsaVdelingen 

1It1øfu~ 
Pål Meland 
seksjonssjef 

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. 



RØD KOPI 
NVE 

NORGES VASSDRAGS
OG ENERGIVERK 

Nordhordland Kraftlag 
Postboks A, Knarvik 

5100 Isdalstø 

Søknad om endring av meravkastning for 1993 

Vår ref. 
NVE 95\ 2830 
M0/KGR/912-650 

Deres ref 
95/002150 

Saksbehandler: 
Ketil Grasto/M0 
22959215 

Vår dato O 8 JUN 199! 

Deres dato 
15.595 

Vi viser til Deres brev av 15.5.95 hvor det søkes om redusert meravkastning for 1993. 

Nordhordland Kraftlag har via regnskapsrapporteringen for 1993 til NVE oppgitt en 
meravkastning på 3,5 mill. kroner. Samlet driftsresultat i nettvirksomheten ble 14 mill. 
kroner, hvilket gir en avkastning på nettkapitalen på 4,9%. 

NVEs rundskriv av 13. juli 1994 gir retningslinjer for beregning av meravkastning for 1993. 
rundskrivet fremgår det at mer-j mindreavkastningen er differansen mellom faktisk 
regnskapsmessig avkastning og en av netteier valgt avkastning som avspeiler netteiers 
effektivitet. Som hovedregel skal det tas utgangspunkt i den avkastning netteier la til grunn 
ved oppstilling av beregningsgrunnlaget for overføringstariffene i 1993. Maksimal 
avkastningssats fastsettes til 11 % av nettkapitalen. 

På bakgrunn av de retningslinjer som gjaldt for beregning av mer-/mindreavkastning for 
1993 samt Nordhordland Kraftlags lave avkastning på nettkapitalen aksepterer NVE at 
meravkastningen for 1993 settes til kr. O. 

Med hilsen 
EJ1ØJ5- og ~arkedsavdclingen 

(/rj' .~-7dtILil,-
Pål Meland 
seksjonssjef 

I jr: J-) f ,... J. 
t,--~ , : I I,J ( /,/1/1 t; 

Ketil Grasto 
fo rstekonsu lent 

.I e,'(':>:L-'rl 

/f ;"lf,;\ ". 
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fl' -, 
ØD kOpil 

NVE 
NORGES VASSDRAGS· 

OG ENERGIVERK 

Vår ref. Vår dato 
NVE 95/3002 
M0/KGR/912-6S0 

Deres ref Deres dato 
19.8.94 

Oslo Energi AS 
Postboks 2481 Solli 
0202 Oslo 

Saksbehandler: 
Ketil Gmsto/M0 
229592 15 

Endring av NVEs vedtak av 8_ juni 1995 - Ny fastsettelse av meravkastning for 1993 for 
regional- og distribusjonsnettet 

Det vises til vårt brev av 8. juni 1995 vedrørende fastsettelse av meravkastning for 1993. 
NVE endrer med dette sitt vedtak av 8. juni. 

NVE fatter vedtak i saken 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. 

For 1993 regulerer NVE energiverkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten 
med hjemmel i Forskrift til Energiloven § 4-4. Vi viser i denne sammenheng til NVEs 
«retningslinjer for beregning av overføringstariffer» og rundskriv av 13.7.94 om mer-/ 
mindreavkastning. 

I møte med representanter fra Oslo Energi den 19.6, ble det fra Oslo Energis side påpekt 
en regnefeil knyttet til NVEs vedtak av 8. juni. Feilen gikk ut på at den merverdiavgift som 
NVE hadde trukket ut av kapitalgrunnlaget for avkastning var satt for høyt. NVE er enig i i 
dette. og vi korrigerer derfor vår beregning av Oslo Energis meravkastning i regional- og 
distribUSjonsnettet som følger: 

Gjennomsnittlige driftsmidler for nettet kr. 4222939000 
Gjennomsnittlig netto arbeidskapital kr. 110674000 
(se egen beregning nedenfor) 
Kapitalgrunnlag i nettvirksomheten kr. 4333613000 

Faktisk driftsresultat nettvirksomhet kr 523371000 
Maksimal tillatt avkastning (11 %) kr 476697430 
Mer (+) Imindre(-) avkastning kr 46673570 

Rapportert mer/ mindreavkastning kr 18021000 
uoppgitt mer/ mindreavkastning kr. 28652570 



. ... 

NVEs kommentarer: 
Oslo Energi AS opplyser i notat av 19.8.94 vedrørende regnskapsrapporteringen for 1993 
at man har hensyntatt faktiske finanskostnader med en gjennomsnittsrente på 12,4% ved 
beregning av meravkastning. Det henvises i denne sammenheng til § 4-4 i Forskrift til 
energiloven. Hverken Forskriften eller NVEs «retningslinjer for beregning av 
overføringstariffer» gir grunnlag for en slik tolkning. NVEs vedtak er således basert på 11 % 
avkastning på det totale kapitalgrunnlag, dvs. maksimal tillatt avkastning. 

I samme notat redegjøres det for netto arbeidskapital som del av kapitalgrunnlaget. Her 
fremkommer det at netto arbeidskapital er beregnet på grunnlag av gjennomsnittlig 
lagerbeholdning samt netto fordringer beregnet etter følgende formel: 

Overføringsinntekter' i .22 (mva) / 12 

NVEs «retningslinjer for beregning av overføringstCiliffer» gir ikke grunnlag for å innta 
merverdiavgift som del av kapitalgrunnlaget. NVE har således korrigert den innrapporterte 
netto arbeidskapital - kr. 132 766 000,- som følger: 

Netto arbeidskapital iflg. Oslo Energi: 
- Gjennomsnittlig lagerbeholdning iflg. regnskapet: 
= Netto fordringer inkl. 22% mva: 
22% mva. utgjør: 

kr. 132 766 000,
kr. 10 258000,
kr. 122508000,
kr. 22092 000.-

Korrigert netto arbeidskapital skulle dermed bli som følger: 

Netto fordringer ekskl. mva: 
Gj.sn. lagerbeholdning: 

Netto arbeidskapital korrigert: 

Vedtak: 

kr. 100416000,
kr. 10 258 000,-

kr. 110674000,-

NVE fastsetter meravkastningen for Oslo Energi AS på regional- og distribusjonsnettet til kr. 
46673570,- Vi ber om at denne verdien legges til grunn ved kommende 
regnskapsrapportering til NVE, og at de nødvendige regnskapsmessige posteringer foretas 
i 1995 regnskapet, jf. vårt rundskriv av 13.7.94. 

Med hilsen 
~nøk- og markedsavdelingen 

~\J Jan~~ 
avdelingsdi rektø r 

~ . (dltfrt)----~ 
Pål Meland . 
seksjonssjef 
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Magnus Køber og Inger Sætrang: Pris på elektrisk kraft til husholdninger 1995. (4 s.) 

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

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

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

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

Øistein Dalland og Per Einar Faugli (red.): Formidling og utvikling av kvaliteter ved vassdrag. 
Referat fra Landskonferanse 7.-9. juni 1994. (214 s.) 

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

Nils Haakensen (red.): Glasiologiske undersøkelser i Norge 1992 og 1993. (139 s.) 

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

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

Sigrid Opedal: Kraftmarkedsundersøkelse pr 1.1.1995. (19 s.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bredo Erichsen: Frekvensanalyse av 1995 flommen i Glomma, Gudbrandsdalslågen og Trysilelven. (39 s.) 

Inger Sætrang (red.): Oversikt over vedtak i tvistesaker første halv;}r i 1995. 
Tariffer og vilkår for overføring av kraft. (9 s.) 

Ketil Grasto og Steinar Vikingstad: Avkastning på kapitalen i regional- og distribusjonsnettet. 
Regulering i 1994. (17 s.) 

Inger Sætrang (red.): Oversikt over vedtak i reguleringssaker første halv;}r 1995. 
Vilkår for intern organisering og regnskap. (3 s.) 


