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Vedtak i tvistesaker; forespørsler, andre halvår i 1995 - Tariffer og vilkår for overføring av kraft 

1. INNLEDNING 

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

Denne rapporten viser NVEs vedtak i tvistesaker samt utvalgte forespørsler for 
andre halvår i 1995. 

Tvistesakene presenterer forskjellige typer problemstillinger samt NVEs vedtak. 
Formålet med rapporten er å gi en oversikt over de saker som har vært til 
behandling. Konklusjoner fra den enkelte sak kan ikke ukritisk kopieres til andre 
tvister. Vi tror imidlertid at rapporten gir en gjennomgang av NVEs saksbehandling 
som er nyttig for alle parter som har interesse av spørsmål vedrørende vilkår og 
tariffer for overføring i elektriske nett. 

I konkrete problemstillinger bør en primært konsultere "Forskrift til energiloven" -
(Forskrift av 7.desember 1990 nr. 959 med endringer) og siste utgave av NVEs 
retningslinjer for beregning av overføringstariffer. Vedtakene i andre halvår 1995 
er gjort ut fra retningsregler som var gjeldene for dette året, datert november 
1994. 

Kapittel 2 viser NVEs vedtak for alle tvistesaker som er behandlet andre halvår 
1995, i alt 7 slike saker. 

Kapitel 3 vedrører endel forespørsler som er innkommet til NVE i løpet av andre 
halvår 1995. NVE har i løpet av perioden behandlet og tatt stilling til en rekke slike 
forespørsler. 
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Vedtak i tvistesaker; forespørsler, andre halvår i 1995 -Tariffer og vilkår for overføring av kraft 

1.1 Statistikk om tvistesakene 

I det etterfølgende gis noen statistiske opplysninger for andre halvår i 95. 

Tvistesaker (Klager) 

* Antall innkomne tvistesaker 
(rest tidl. + 6 nye saker andre halvår 1996) 

* Antall tvistesaker der avgjørelse er fattet 
av NVE: 

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

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

* NOE har opprettholdt NVEs avgjørelse i den 
ferdigbehandlede klagesaken. 

41 *) 

7 *) 

1 

*) Av de 34 utestående sakene er 29 av disse tvistesaker som ikke var 
ferdigbehandlet i andre halvår 1995. De resterende 5 sakene er saker som er 
behandlet som forespørsler, saker som er avklart før behandling i NVE eller saker 
som er trukket tilbake . 

Forøvrig er flere av disse sakene identiske, bl.a. som følge av at flere 
enkeltkunder sender likelydende brev. 
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HISTORISK OVERSIKT - SAKSBEHANDLING AV TVISTESAKER 1991 - 1995 

(Tvistesaker - jmf. forskrift til energiloven, paragraf 4-4 b, 7.ledd) 

Rest fra Avsluttet 
Nye saker forrige Vedtak uten vedtak Rest til Antall som Klager i % 
i perioden periode i perioden og annet*) neste periode er påklaget av vedtak 

1991/92 45 O 16 23 6 10 
1993 92 6 32 19 47 9 
1994 20 47 27 13 27 6 
1995 1. halvår 29 27 16 5 35 4 
19952.halvår 6 35 7 5 29 1 

SUM 192 98 65 30 

*) Inkluderer 8 saker fra 1993 og 1994 vedr. søknad om endring av åpningsbalanse. 
Disse er registret som tvistesaker og enkeltvedtak er fattet (1994). 
Vedtakene er ikke publisert i NVEs oversikter overtvistesaker 1991-1995, og er i 
statistikken i disse publikasjonene inkludert i denne katoregien. 

63 
28 
22 
25 
14 

31 
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2. TVISTESAKER andre halvår 1995 

Dette kapittel inneholder alle enkeltvedtak i tvistesaker som er fattet av NVE i 
andre halvår av 1995. Nedenfor gis det en oppstilling over tvistepunktene som er 
behandlet, samt hvem som er part i saken. Det er gjort vedtak på ialt 7 saker fra 
NVE. Videre er det kommentert om saken er påklaget til Nærings- og 
energidepartementet (NOE) og dato for eventuelt NOEs vedtak. 
NOEs og NVEs vedtak foreligger i brevform (nr. 1-7). 

SAK NR. 1 

Netteier: Sogn og Fjordane Energiverk 
Klager: UL Firdakraft, UL Svultingen og Ytre Fjordane Kraftlag 

Tvistepunkt: 
- Linje Mel -Skei (kostnadsgrunnlaget for regionalnettstariffen) 

Påklage: Saken er påklaget til NOE i brev av 18.08.95. 
Departementet har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak. 

SAK NR. 2 

Netteier: 
Klager: 

Tvistepunkt: 

Sør-Aurdal Energi 
Norgeskraft AlS 

- Nettapet betales to ganger 
- For høye transaksjonskostnader 
- Justering av balanseverdiene og avkastning på investert kapital 
- Feil regnskapsmessig behandling av anleggsbidrag/tilknytningsavgift 
- Effekt- og energiuttaket er underestimert 
- Feil fordeling av kundeservicekostnader 
- Spesiell nettariff eller egen forsyning for Begna Bruk 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 3 

Netteier: 
Klager: 

Tvistepunkt: 

Voss og Omland Energiverk AlS 
Ryggjatun Hotel 

- Nivået på overføringstariffene 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 
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SAK NR. 4 

Netteier: 
Klager: 

Tvistepunkt: 

Voss og Omland Energiverk AlS 
Voss Folkehøgskule 

- For høye overføringstariffer for 1993 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 5 

Netteier: 
Klager: 

Tvistepunkt: 

Salten Kraftsamband 
NHO 

- For høye overføringstariffer for 1993 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 6 

Netteier: 
Klager: 

Tvistepunkt: 

Skånevik Ølen Kraftlag og Fusa Kraftlag 
Norway F oods 

- Transaksjonsbegyr i 1992, 1993 og 1994 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 7 

Netteier: Bergen Lysverker 
Klager: Hordaland fylkeskommune + 12 andre kunder 

Tvistepunkt: 
- Nettnivå 4 og 5 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 
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3. FORESPØRSLER andre halvår 1995 

I tillegg til sakene som behandles som formelle tvistesaker, dvs. saker der NVE 
gjør vedtak iht. forvaltningslovens bestemmelser, har NVE i løpet av andre halvår 
tatt stilling til en rekke forespørsler. Endel av NVEs svar foreligger i brevform 
(nr, 1-20), 

Slike forespørsler kan være direkte henvendelser fra everk o.a. som ønsker NVEs 
vurdering av konkrete problemstillinger, bl.a. også når partene ikke blir enige i 
konkrete saker. 

Flere av tvistesakene som er brakt inn for NVE er, i forståelse med partene, om
gjort til forespørsler. 

Stikkord vedrørende besvarte forespørsler: 

1. Sammenslåing av strømmålere. 

2. Omsetning og fordeling av energi uten omsetningskonsesjon. 

3. Godtgjørelse for at produksjonen reduserer behov for nettinvesteringer. 

4. Overføring av kraft til borettslag - fellesmåling. 

5. Fellesmåling av kunder i borettslag. 

6. Åpningsbalanse, monopolvirksomhet. 

7. NVE-publikasjon 13/1995-avkastning på kapital i regional- og distribusjonsnett. 

8. Nettkostnader og overføringskostnader i Møre og Romsdal. 

9. Målerbytte, oppstart av fjernavieser. 

10. Regnskapsrapportering 1994 - balanseverdier i sentralnettet. 

11. Kontrollhandlinger overfor energiverk. 

12. Splitting av tariffene for overføring og kraft på avregningsnotaene. 

13. Overførings av kraft til fritidsboliger. 

14. Nettkontrakt mellom Drammen Energinett KB og Drammen Kraft AS. 
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15. Apningsbalanse, monopolvirksomheten. 

16. Strømpriser - overføring av strøm til hytte. 

17. Utstyr for timesmåling. 

18. Kostnadsgrunnlag for beregning av overføringstariffen til Sunnfjord Energiverk. 

19. Måling og avregning av kraftomsetning. 

20. Bytte av kraftleverandør. 
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SAK NR. 1 



KOPI 
NVE 

NORGES VASSDRAGS
OG ENERGIVERK 

Ytre Fjordane Kraftlag 
Postboks 53 
6901 Florø 

LINJEANLEGGET MEL-SKEI 

Innledning 

Vår ref. 
NVE 95/1519 
MM/EEK/912-658 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Tom EeklMM 
22959091 

Vår dato 

o 4 .JllL 1995 
Deres dato 

I brev av 08.09.94 innklager UL Firdakraft, UL Svultingen og Ytre Fjordane Kraftlag Sogn 
og Fjordane Energiverk sitt kostnadsgrunnlag for regionalnettstariffen. Uenigheten dreier 
seg om hvorvidt linjen Mel-Skei skal regnes som produksjonsrelatert anlegg, og derfor ikke 
medtas i kostnadsgrunnlaget for regionalnettstariffen. 

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

Partenes synspunkter 

Klagerne mener at overføringsanlegget Mel-Skei, med utgangspunkt i NVEs retninglinjer for 
overføringstariffer, skal regnes som produksjonsrelaterte nettkostnader. Dette begrunnes 
med at: 

-Overføringsanlegget ble bygd utelukkende fordi Mel kraftstasjon ble bygd 
-Sogn og Fjordane Energiverk valgte Skei som utskipningssted for Mel-kraften av 
bedriftsøkonomiske årsaker 
-Når Mel kraftstasjon står, kan en ikke utnytte det aktuelle overføringsanlegget 

Sogn og Fjordane Energiverk på sin side mener at linjeanlegget Mel-Skei ble valgt som et 
ledd i kraftsystemplanleggingen, der Mel-Skei framsto som det samfunnsøkonomisk sett 
rimeligste alternativet. Her viser everket til uttalelser fra myndighetene som konkluderer med 
at Mel-Skei er det beste tilknytningspunktet ut fra en samfunnsøkonomisk vurdering. 
Selskapet mener at linjen Mel-Skei ikke kan regnes som en produksjonsrelatert linje dersom 
kraftsystemplanleggingen skal tas på alvor 

Kontoradresse. Middelthunsgate 29 
Postadresse.· Postboks 5091, Maj 

0301 Oslo 

Telefon. 22959595 
Telefax.' 22 95 90 00 Postgiro 0803 5052055 



,I . 
NVEs vurdering 

I NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer av desember 1993 heter det om 
produksjonsrelaterte nettkostnader: 

Nettkostnader i de nettanlegg der krafttransporten skjer enveis fra kraftverket til nærmeste 
utvekslingspunkt i nettet, og som ikke er i bruk når kraftverket er ute av drift, skal dekkes 
fullt ut av virksomhetsområdet produksjon. 

Partene er enige om at linjen ut fra denne definisjonen er et produksjonsrelatert anlegg. Det 
Sogn og Fjordane Energiverk hevder er imidlertid at dette er urimelig da linjen Mel-Skei ble 
valgt ut fra samfunnsøkonomiske kriterier. Det er riktig at alternativet Mel-Skei ble valgt fordi 
det av myndighetene ble ansett å være det samfunnsøknomisk beste. Everket selv ønsket 
imidlertid en mer omfattende utbygging i den konsesjonssøknad som ble levert 
myndighetene. 

Strukturen i og organiseringen av det norske nettsystemet er i overveiende grad historisk 
betinget. Strukturen er fastlagt over år og under andre rammebetingelser enn det vi har i 
dag. NVE kan ikke se at de historiske forhold er så spesielle at de får konsekvenser for 
vurderingen av overføringsanlegget Mel-Skei. Det er også klart at linjen ble bygd for å føre 
produksjonen fra Mel ut på nettet. 

Vedtak 

NVE finner derfor at linjeanlegget Mel-Skei etter retningslinjer for 1994 og 1995 må 
betraktes som et produksjonsrelatert anlegg som skal dekkes av produksjonen. Kostnadene 
for denne linjen skal derfor trekkes ut av kostnadsgrunnlaget for regionalnettstariffen. 

Med hilsen 
Enøk- markedsavdelingen 

CV? 
n 

fungerende avdelingsdirektør ~{( 
Tom Eek 
førstekonsulent 

Likelydende brev: Sogn og Fjordane Energiverk, UL Svultingen, UL Firdakraft 

Kopi: Nærings- og energidepartementet 

Denne avgjørelse kan påklages til Nærlngs- og energidepartementet Innen tre uker fra det tidspunkt 
underretning er kommet fram til partene, Jfr. forvaltningslovens § VI. En eventuell klage skal begrunnes 
skriftlig, stiles til Nærings- og energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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RØD KOP' 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Norgeskraft AS 
Postboks 1275 Vika 
0111 OSLO 

Vår ref. 
NVE 94/891 
MØ/PMEl653.4 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Pål MeiandlMØ 
22959207 

Vår dato 

18 AVG 1995 
Deres dato 
28.01.94 

TVIST MELLOM NORGESKRAFT AS OG SØR-AURDAL ENERGI VEDRØRENDE 
OVERFØRINGSTARIFFENE TIL SØR-AURDAL ENERGI 

Norgeskraft har i to brev av 28.01.94 og et brev av 08.05.95 brakt inn for NVE tvist 
vedrørende overføringstariffene til Sør-Aurdal Energi (SAE) for årene 1993, 1994 og 1995. 

Klagepunktene Norgeskraft bringer frem gjelder i første rekke overføringstariffene for 
perioden 01.05.93 til 31.12.93, men NVE er også bedt om å vurdere tariffene for 1994 og 
1995 på generelt grunnlag og da spesielt tariffene for 1994 som viser en ytter1igere økning i 
forhold til 1993-tariffene. 

Klagen fra Norgeskraft kan sammenfattes i 7 hovedpunkter: 

1. Nettapet betales to ganger. 

2. For høye transaksjonskostnader. 

3. Justering av balanseverdiene og avkastning på investert kapital. 

4. Feil regnskapsmessig behandling av anleggsbidrag/tilknytningsavgift. 

5. Effekt- og energiuttaket er underestimert. 

6. Feil fordeling av kundeservicekostnader. 

7. Spesiell nettariff eller egen forsyning for Begna Bruk. 

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

Kontoradresse: Middelthunsgate 29 
Postadresse.· Postboks 5091, Mai 

0301 Oslo 

Telefon.· 22 95 95 95 
Telefax.- 22 95 90 00 Postgiro. 08035052055 
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Til de enkelte klagepunktene skal NVE bemerke: 

1. Nettapet betales to ganger. 

Dette punktet ble behandlet i forrige tvistesak mellom partene, som gjaldt 
overføringstariffene til SAE frem til 31.04.93. SAE innrømmet at de hadde tatt betalt for 
nettap, selv om Norgeskraft hadde dekket tapet ved å levere inn til SAE en tiJ/eggsmengde 
på 4,52%. SAE må derfor betale tilbake til Norgeskraft taps kostnadene de har fakturert i 
den perioden Norgeskraft leverte tapsenergi. 

2. For høye transaksjonskostnader. 

Også dette punktet ble tatt opp i forrige tvistesak mellom partene og vi viser derfor til vårt 
vedtak i den saken av 23.03.94. 

3. Justering av balanseverdiene og avkastning på investert kapital. 

Norgeskraft viser til dobling av kapitalgrunnlaget i SAE fra 1992 til 1993 og stiller spørsmål 
om dette kan godkjennes og om SAE eventuelt kan ta maksimal avkastning på de nye 
balanseverdiene. SAE sier i sitt svarbrev av 02.03.94 at det er opprettet et nytt 
anleggsregister basert på historisk kost som resulterte i nye balanseverdier fra 1993. 

NVE har foretatt beregninger av anleggsverdiene i SAE basert på innhentede opplysninger 
over det eksisterende nettet. Våre beregninger viser at den justeringen av balanseverdiene 
som SAE har foretatt gir et riktig bilde av verdiene i everket og vi finner derfor å kunne 
akseptere de nye balanseverdiene i SAE. 

I regnskapsrapporteringen til NVE for 1993 har SAE beregnet maksimal avkastningssats, 
som i 1993 var 11 %, på de nye balanseverdiene. I budsjettet for 1993 beregnet SAE et 
driftsresultat for nettvirksomheten på pluss kr 1,76 mill. som tilsvarer en avkastningssats på 
6,4% og et negativt driftsresultat for kraftomsetning på hele kr 2,29 mill. Regnskapet for 
1993 viser imidlertid et driftsresultat for nettdelen på pluss kr 2,99 mill. (11 % avkastning) og 
et negativt driftsresultat for kraftomsetning på kr 0,76 mill. 

De resultatene SAE viser i sin regnskapsrapportering til NVE er det grunn til å vurdere 
nærmere. I inntektsberegningene er det forutsatt at de overføringstariffene som ble innført 
pr. 01.05.93 gjaldt hele året. Faktum er at SAE hadde noe høyere tariffer for perioden frem 
til denne datoen. Disse ble av NVE i forrige tvistesak mellom partene justert ned og 
Norgeskraft fikk tilbakebetalt det de hadde betalt for mye. Det har ikke de andre 
nettkundene fått. 

NVE har i tidligere tvistesaker for årene 1992 og 1993 lagt seg på en praksis som ikke 
tillater everkene å splitte totaltariffene på en slik måte at dette fører til et underskudd i 
konkurranseutsatt virksomhet. Det vil si at overskuddet i nettvirksomheten maksimalt kan 
settes lik det totale overskuddet i everket. 

Dette innebærer at SAE har benyttet overføringstariffer for 1993 som gir kr 0,76 mill. i for 
høye inntekter dette året. NVE vil derfor pålegge SAE å bokføre en meravkastning for 1993 
i nettvirksomheten på kr 0,76 mill, redusert med justrerte kostnader for kundeservice som 
blir behandlet under punkt 6. 
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Vi vil i denne sammenheng også vise til våre retningslinjer om årsoppgjør, åpningsbalanser 
m. v. av juni 1991, hvor det i punkt 6 står følgende; «Det forutsettes at verdifastsettingen i 
åpningsbalansene ikke fører til en økning i prisene ut over det nivå man i dag kjenner til.» 
For SAE sitt vedkommende har dette vært tilfelle, da de har tatt maksimal avkastning på de 
nye balanseverdiene for 1993 som er det dobbelte av hva de var i 1992. 

4. Feil regnskapsmessig behandling av anleggsbidrag/tilknytningsavgift. 

Norgeskraft viser til at SAE fører anleggsbidrag/tilknytningsavgift som driftsinntekt som 
kommer til fradrag i driftsutgiftene, mens de burde vært ført som fradrag i investeringene 
med lavere balanseverdier som resultat. SAE skriver i sitt svarbrev at det dreier seg om så 
små beløp at de har valgt å føre det som driftsinntekter, slik EnFo har anbefalt. NVE finner 
på grunnlag av de små beløpene å akseptere SAE's fremgangsmåte på dette punktet. 

5. Effekt- og energigrunnlaget er underestimert. 

Påstanden fra Norgeskraft er at SAE underestimerer effekt- og energigrunnlaget og at dette 
spesielt går ut over Begna Bruk, som er eneste kunde på nettnivå 4 og dermed betaler en 
for høy tariff. 

I den grad SAE underestimerer effekt- og energigrunnlaget vil dette gi seg utslag i en for 
høy avkastning (meravkastning). En slik meravkastning skal tilbakebetales til kundene over 
tid. Norgeskraft er imidlertid redd for at det Begna Bruk betaler for meget kommer andre 
kunder til gode. Dette skal ikke være tilfelle. Når SAE skal tilbakeføre meravkastning, må de 
fordele meravkastningen på de ulike nettnivåene i henhold til hvor mye hvert nettnivå bidro 
til den samlede meravkastning. 

6. Feil fordeling av kundeservicekostnader. 

Kundeservicekostnadene i SAE er fordelt som følger; 

Husholdning 
liten næring lavspent 
Stor næring lavspent 
Stor næring nettstasjon 

Forholdstall 
1 
2 

10 
30 

kr. pr. kunde 
965 

1929 
9646 

28939 

Norgeskraft hevder at denne fordelingen av kundeservicekostnadene er urealistisk og viser 
bl.a. til at Begna Bruk, som er eneste nettstasjonskunde i SAE, har fjernavlesningsutstyr. 

SAE sier i sitt svarbrev at kostnadsforholdet mellom de ulike kundegruppene, ut fra den 
erfaring everket sitter inne med, er som oppgitt i forholdstallene uten at de fører frem gode 
argumenter som kan bekrefte dette. 

Kundeservicekostnadene til SAE innbefatter felles administrasjon, info/enøk, regnskap, 
tilsyn, hjelpefunksjoner og bygninger. Det meste av disse kostnadene er uavhengig av 
kundens forbruk og plasering på nettnivå. De forholdstall SAE har benyttet i 
kostnadsfordelingen virker derfor lite realistiske. Vi har ut fra de kostnadene som SAE har 
tatt med i kundeservicekostnadene kommet frem til en mer sannsynlig fordeling som følger; 



Husholdning 
Liten næring lavspent 
Stor næring lavspent 
Stor næring nettstasjon 

4 

Forholdstall 
1 
1,5 
5 
15 

kr. pr. kunde 
1058 
1587 
5291 

15873 

Denne fordelingen gir kundeservicekostnader pr. kunde som tilsvarer fastleddene i 
overfø ringstariffene . 

Vi vil således pålegge SAE å fordele kundeservicekostnadene som vist ovenfor og justere 
overføringstariffene i henhold til denne fordelingen. De nye tariffen som fremkommer etter 
denne korrigeringen skal benyttes for å beregne overføringskostnadene til Norgeskraft i 
perioden 01.05.93 til 31.12.93. Den differansen som da fremkommer mellom det 
Norgeskraft betalte for denne perioden og det de faktisk skulle betalt må SAE refundere. 

7. Spesiell nettariff eller egen forsyning for Begna Bruk. 

Når Norgeskraft ber om en spesiell nettariff for Begna Bruk er det ut fra påstanden om at 
det er langt billigere for SAE å forsyne denne bedriften enn det dagens tariffer tilsier. Dette 
begrunnes ut fra beregninger over hva det vil koste Begna Bruk å bygge egne linjer eller 
eventuelt å overta eksisterende linjer. 

NVE vil ikke tillate bygging av nye linjer parallelt med eksisterende linjer ut fra 
samfunnsøkonomiske betraktninger. Om Begna Bruk kan kjøpe eksisterende linjer er et 
forhold mellom SAE og Begna Bruk. 

Til spørsmålet om Begna Bruk kan få spesialtariff er det å si at tariffene skal beregnes som 
et gjennomsnitt for hver enkelt kundegruppe på de ulike nettnivåene. En slik 
gjennomsnittsbetraktning vil selvfølgelig medføre at enkelte kunder betaler noe mer enn de 
kostnadene de forårsaker og motsatt. 

I de beregningene som viser at Begna Bruk kommer langt billigere ut ved å eventuelt bygge 
nye linjer eller overta eksisterende linjer er det lagt til grunn de høye tariffene SAE hadde 
for perioden frem til 31.04.93. Disse tariffene ble av NVE satt kraftig ned i vår avgjørelse i 
forrige tvistesak. Også i denne tvistesaken setter vi ned tariffen for Begna Bruk. Med de nye 
tariffene vil lønnsomheten med å bygge nye linjer eller kjøpe eksisterende linjer bli lavere. 
NVE vil ikke tillate bruk av spesialtariffer for Begna Bruk. 

Konklusjon for overføringstariffene for 1993. 

NVE pålegger SAE å refundere det Norgeskraft har betalt for tap i den perioden etter 
31.04.93 som Norgeskraft selv leverte tapsenergi til sine kunder i området. Dessuten må 
SAE justere overføringstariffene m.h.p. den feilfordelingen av kundeservicekostnadene som 
vi har påpekt. De justerte tariffene benyttes til å avregne Norgeskraft for perioden fra 
01.05.93 og ut året. Videre må SAE bokføre en meravkastning for 1993 på kr 0,766 mill. 
redusert for justerte kundeservicekostnader, som kommer til fratrekk på fremtidige tariffer i 
henhold til NVE's retningslinjer på dette området. 



5 

Overføringstariffene for 1994 og 1995. 

Norgeskraft ber NVE om også å vurdere overføringstariffene i SAE for 1994 og 1995. Til 
disse tariffene har vi samme innvendinger som tariffene i 1993. Det er foretatt den samme 
skjeve fordelingen av kundeservicekostnadene for disse to årene som for 1993. NVE 
pålegger derfor SAE å justere tariffene for de to nevnte år på lik linje med det vi har bestemt 
for 1993. 

Fra 1993 til 1994 steg kostnadene (ekskl avkastning og andre inntekter) med kr 2,34 mill. 
som tilsvarer hele 27,4%. Det aller meste av denne kostnadsøkningen skyldes i følge SAE 
en omfattende ombygging av høyspentnettet. Av de totale ombyggingskostnadene har SAE 
ført 60% som investeringer og 40% som driftsutgifter. De hevder at det burde vært kun 40% 
på investeringer, fordi det ville ha gjenspeilet hva som var kapasitetsutvidelse. NVE er 
imidlertid av den oppfatning at hele kostnaden til ombygging av høyspentnettet burde vært 
aktivert. Dette begrunnes med at også kostnader som bidrar til en vesentlig fonengeise av 
den økonomiske levetid til et driftsmiddel bør aktiveres. 

-
Vi vil således pålegge SAE å aktivere alle kostnader i forbindelse med ombygging av 
høyspentnettet i rapporteringen til NVE og SSB. Dette innebærer at SAE må sende ny 
regnskapsrapport for 1994, hvor så vel dette forhold som feilfordelte kundeservicekostnader 
og meravkastningen for 1993 er hensyn tatt .. 

I budsjettet for 1995 har SAE ført siste rest av ombyggingskostnadene som driftsutgifter, 
samtidig som de beregner maksimal avkastning på investert kapital på 7,5% for dette året. I 
tillegg budsjetterer SAE med et underskudd for virksomhetsområdet kraftomsetning på kr 
1,6 mill. SAE har faktisk budsjettert med underskudd for dette virksomhetso.mrådet i alle 
årene fra 1993 til 1995. I henhold til våre retningslinjer for beregning av overføringstariffer 
punkt 10 «kryssubsidiering» er dette ikke tillatt. Vi vil derfor pålegge SAE å beregne nye 
tariffer for 1995 som tar hensyn til de to momentene vi her har nevnt. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

,~ Jan Moe 
avdelings i,ektør 

seksjonssjef 

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 uker fra det 
tidspunkt underretning er kommet frem til partene, jfr. forvaltningslovens § VI. Eventuell 
klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Nærings- og energidepartementet og sendes 
gjennom NVE. 
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• RØD KOPI 

• NVE 
NORGES VASSDRAGS-

OG ENERGIVERK 

Ryggjatun Hotel 
5745 Aurland 

Vår ref. 
NVE 194/3245 
MMI TOE/912-653.4 

Deres ref. 
Thor H. Mathisen 

Saksbehandler: 
Tor Erik Olsen, MM 
22959042 

Vår dato 

05 SEFT Jg95 
Deres dato 
1.6.93 

VEDTAK I TVIST OM OVERFØRINGSTARIFFER MELLOM VOSS O'g OMLAND 
ENERGIVERK als og RYGGJATUN HOTEL 

1. Innledning 

Vi viser til brev fra Ryggjatun Hotel (RH) av 1. juni 1993 vedrørende tvist om Voss og 
Omland Energiverk's (VOE) overføringstariffer for 1993. 

Uenigheten mellom partene gjelder nivået på overføringstariffene. Ryggfatun Hotel mener 
at VOE beregner seg for høye tariffer. 

VOE mener at tariffene avspeiler den reelle kostnads- og kapital-strukturen. 

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

2. Saksforhold 

Voss og Omland Energiverk AS ble etablert ved fusjon av Aurland Kommunale Kraftlag, 
Ulvik Kommunale Elektrisitetsverk, Vaksdal Elektrisitetsforsyning og Voss Energiverk 
(Voss/ Granvin) høsten 1991 som et kommunalt eid aksjeselskap. Selskapet kom i drift 
1.1.92. 

Selskapet samlede ledningsnett er ca. 1970 km. Årsomsetningen er på ca. 340 Gwh. 

2.1 Overføringstariffer 1993 

Ifølge NVE statistikk nr. 14 - 93 er tariffen for næringskunder for nettnivå 5, 25,1 øre/kWh 
for VOE. Statistikken viser at VOE's overføringstariffer ligger såvel klart høyere enn 
fylkesgjennomsnittet for Hordaland (19,8 øre - veiet gjennomsnitt) som for landsgjennom
snittet for 1993 (17,8 øre - veiet gjennomsnitt). 

i(omoradresse M,ddt3i:hJnsoale 29 
.·::csiaoresse· PCS;OOi\S 5"-19 i:' Maj 

,".le:' Osle 

Telefon· 22 95 95 95 
Telefax. 22959000 r l.~~' .. ~-:-.:, ~ ':', " • '. _, 
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2.2 Kapital - anleggsmidler I nettvirksomheten 

Nettkapitalen pr. 1.1.93 er ifølge brev av 7.10.93 fra VOE beregnet til 278 mill. kr. Dette 
beløpet omfatter både anleggsmidler og omløpsmidler (ikke rentebærende). Nettkapitalen 
er etablert etter fusjon mellom de fire forannevnte selskapene. VOE har oversendt 
dokumentasjon som underbygger de nye kapitalverdiene. 

Dette beløpet er benyttet av VOE i forbindelse med beregning av avkastningen som inngår 
i tariffkalkylen. NVE's retningslinjer sier imidlertid at avkastningen skal baseres på 
gjennomsnittlig nettkapital - 1.1 og 31.12 

2.3 Avkastning 

Den maksimale avkastningssatsen for kostnadseffektive E-verk er satt til 11 % for 1993. 
VOE oppgir, i korrespondansen vedrørende denne saken, å ha en budsjettert avkastning 
på 11%. I regnskapsrapporteringen for 1993 oppgir VOE en meravkastning på 10,8 mill. 
kr. som betyr en avkastning på 15,36 %. 

2.4 Felleskostnader 

Av de totale kostnadene i budsjettet som ligger til grunn for tariffkalkylen utgjør 
felleskostnadene 27 mill. kr. - hvorav nettdelen er belastet med 24 mill. kr. eller ca. 89 %. 
Det bemerkes at virksomhetsområdet "Kraftomsetning" ikke er belastet noe av 
felleskostnadene eller direkte lønn. I regnskapet for 1993 er nettdelen også belastet med 
omtrent samme relative andel av felleskostnadene - ca. 90 % (av 10.8 mill. kroner). Her 
er imidlertid "Kraftomsetning" blitt belastet med en andel av felleskostnadene og direkte 
lønn. 

Andelen av felleskostnadene som er blitt belastet nettdelen kan i utgangspunktet virke noe 
høy. VOE har imidlertid, i brev av 22.7.93, beskrevet prinsippene for fordeling av felles
kostnadene; "Felleskostnader er stort sett fordelt i forhold til direkte henført lønn". 
Nettdelen's andel av direkte henførbar lønn er ca. 90 %. 

3. Vurdering 

Tvisten gjelder om VOE tar for høye overføringstariffer overfor Ryggjatun Hote!. 

For å klarlegge realiteten i dette må en se nærmere på om kapitalgrunnlaget og dermed 
avkastningen som inngår i kalkylen eventuelt er satt for høyt. Videre må fordelingen av 
felleskostnadene vurderes. 

Følgende momenter må altså vurderes: 

1) Kapitalgrunnlaget 

2) Avskrivninger 

3) Avkastning 

4) Felleskostnader 
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3.1 Kapitalgrunnlaget 

VOE's kapitalgrunnlag for beregning av avkastningen er, som nevnt ovenfor, 278 mill. kr. 

Dette tallet er ikke beregnet som gjennomsnittstall for året som forutsatt i retningslinjene 
for beregning av overføringstariffer. Regnskapsrapporteringen for 1993 viser et gjennom
snittstall på ca. 276 mill. kr. 

Ved etablering av ny åpningsbalanse etter nye regnskapsprinsipper forelå det tilfreds
stillende tallmateriale for tidligere Voss Elektrisitetsverk. Dette gjorde at man basert på 
registrerte aktiverte verdier kunne beregne avskrivninger etter Norenergi's anbefalinger, og 
på dette grunnlaget ny åpningsbalanse. 

For de øvrige verkene som inngår i VOE var regnskapsmaterialet dårligere, og med ulik 
praksis for aktivering og utgiftsføring av investeringer. Ny åpningsbalanse ble i disse 
tilfellene beregnet ved at man tok utgangspunkt i det eksisterende nettanlegget. 

,.. 
NVE's vurderinger av kapitalgrunnlaget baserer seg på VOE's oversikt over de fysiske 
anleggsmidlene i nettdriften samt VOE's verdiangivelser når det gjelder bygninger, 
transportmidler/ utstyr og ikke-rentebærende omløpsmidler. Disse vurderingene ga et 
resultat som lå tett opptil VOE's tall. NVE finner at prinsippene som er benyttet i 
beregning av åpningsbalansen, som det fremgår av VOE's brev datert 9. august 1994, er i 
overenstemmeise med NVE's retningslinjer og at nivået på åpningsbalansen virker rimelig 
sett i forhold til NVE's egne beregninger. Beregninger av denne typen er naturligvis 
beheftet med endel usikkerhet. 

3.2 Avskrivninger 

Avskrivningene er beregnet til 67 mill. kr. (NVE) når det gjelder den rene nettkapitalen 
(ekskl. bygninger, transportmidler og omløpsmidler). Beregningene tar utgangspunkt i en 
historisk kost på 275 mill. kr. 

3.3 Avkastning 

Den maksimale avkastningssatsen for kostnadseffektive E-verk er satt til 11 % for 1993. 
VOE oppgir at de har en avkastning på 11 % og i tillegg ca. 10,8 mill. kr. i meravkastning. 
Dette gir en totalavkastning på nettet på 15,36 %. Dette viser at tariffene i 1993 var for 
høye. Meravkastningen skal imidlertid tilbakeføres til kundene i henhold til NVE's 
retningslinjer. 

3.4 Felleskostnader 

Som det fremgår av punkt 2.4 Felleskostnader ovenfor er en relativ stor andel av 
kostnadene belastet nettdelen. Bl.a er det i tariffkalkylen ikke belastet verken direkte lønn 
eller fordelte felleskostnader på virksomhetsområdet Kraftomsetning. Dette er imidlertid 
gjort i regnskapet for 1993. Andelen av felleskostnadene som blir belastet nettdelen 
fordeles i forhold til direkte henført lønn. Dette må kunne aksepteres vurdert i forhold til 
retningslinjene som var gjeldende for 1993. 
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4_ Vedtak 

1) Det henvises til våre retningslinjer for årsoppgjør, åpningsbalanser m.v. av juni 1991, 
hvor vi har sagt at der det benyttes skjønn ved fastsettelse av ny åpningsbalanse, skal det 
utvises forsiktighet ved utøvelse av dette skjønnet. NVE finner at prinsippene som er 
benyttet i beregning av åpningsbalansen er i overenstemmeise med NVE's retningslinjer 
og at nivået på åpningsbalansen virker rimelig sett i forhold til NVE's egne beregninger 

2) VOE skal tilbakeføre meravkastningen i 1996-tariffene etter regler gitt i NVE's rundskriv 
M0 1/ 95 av 20. januar 1995. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

-j 

\~\\,. 
Jan Mo~n\ 
avdelingsdirektør 

Likelydende brev: Voss og Omland Energiverk AfS 

41 / 0a//1~ /-;..' '-0/ -
I Jon Sago/' 

-- seksjonssjef 

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

OG ENERGIVERK 

Voss og Omland Energiverk NS 
Postboks 205 
5701 Voss 

Vår ref. 
NVE 194/2270 
MMI TOE! 912-653.4 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Tor Erik Olsen, MM 
22959042 

Vår dato 

05 SE?11995 
Deres dato 

VEDTAK I TVIST OM OVERFØRINGSTARIFFER MELLOM VOSS og OMLAND 
ENERGIVERK als og VOSS FOLKEHØGSKULE 

1. Innledning 

Vi viser til brev fra Voss Folkehøgskule (VF) av 27. oktober 1993 vedrørende tvist om 
Voss og Omland Energiverk's (VOE) overføringstariffer for 1993. VF mener at økningen i 
overføringskostnadene fra 1992 til 1993 ikke bare skyldes prisstigningen. 

VOE mener at tariffene avspeiler den reelle kostnads- og kapital-strukturen. 

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

2. Saksforhold 

Voss og Omland Energiverk AS ble etablert ved fusjon av Aurland Kommunale Kraftlag, 
Ulvik Kommunale Elektrisitetsverk, Vaksdal Elektrisitetsforsyning og Voss Energiverk 
(Vossl Granvin) høsten 1991 som et kommunalt eid aksjeselskap. Selskapet kom i drift 
1.1.92. 

Selskapet samlede ledningsnett er ca. 1970 km. Årsomsetningen er på ca. 340 Gwh. 

2.1 Overføringstariffer 1993 

Ifølge NVE statistikk nr. 14 - 93 er tariffen for næringskunder for nettnivå 5, 25,1 ørelkWh 
for VOE. Statistikken viser at VOE's overføringstariffer ligger såvel klart høyere enn 
fylkesgjennomsnittet for Hordaland (19,8 øre - veiet gjennomsnitt) som for landsgjennom
snittet for 1993 (17,8 øre - veiet gjennomsnitt). 

Kontoradresse.· Middelthunsaate 29 
Posiadresse POStDo!<s 5091: Mal 

0301 Oslo 

Telefon.· 22 95 95 95 
Telefax: 22 95 90 DO 
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2.2 Kapital - anleggsmidler I nettvirksomheten 

Nettkapitalen pr. 1.1.93 er ifølge brev av 7.10.93 fra VOE beregnet til 278 mill. kr. Dette 
beløpet omfatter både anleggsmidler og omløpsmidler (ikke rentebærende). Nettkapitalen 
er etablert etter fusjon mellom de fire forannevnte selskapene. VOE har oversendt 
dokumentasjon som underbygger de nye kapitalverdiene. 

Dette beløpet er benyttet av VOE i forbindelse med beregning av avkastningen som inngår 
i tariffkalkylen. NVE's retningslinjer sier imidlertid at avkastningen skal baseres på 
gjennomsnittlig nettkapital - 1.1 og 31.12 

2.3 Avkastning 

Den maksimale avkastningssatsen for kostnadseffektive E-verk er satt til 11% for 1993. 
VOE oppgir, i korrespondansen vedrørende denne saken, å ha en budsjettert avkastning 
på 11%. I regnskapsrapporteringen for 1993 oppgir VOE en meravkastning på 10,8 mill. 
kr. som betyr en avkastning på 15,36 %. ... 

2.4 Felleskostnader 

Av de totale kostnadene i budsjettet som ligger til grunn for tariffkalkylen utgjør 
felleskostnadene 27 mill. kr. - hvorav nettdelen er belastet med 24 mill. kr. eller ca. 89 %. 
Det bemerkes at virksomhetsområdet "Kraftomsetning" ikke er belastet noe av 
felleskostnadene eller direkte lønn. I regnskapet for 1993 er nettdelen også belastet med 
omtrent samme relative andel av felleskostnadene- ca. 90 % (av 10.8 mill. kroner). Her 
er imidlertid "Kraftomsetning" blitt belastet med en andel av felleskostnadene og direkte 
lønn. 

Andelen av felleskostnadene som er blitt belastet nettdelen kan i utgangspunktet virke noe 
høy. VOE har imidlertid, i brev av 22.7.93, beskrevet prinsippene for fordeling av felles
kostnadene; "Felleskostnader er stort sett fordelt i forhold til direkte henført lønn". 
Nettdelen's andel av direkte henførbar lønn er ca. 90 %. 

3. Vurdering 

Tvisten gjelder om VOE tar for høye overføringstariffer overfor Ryggjatun Hotel. 

For å klarlegge realiteten i dette må en se nærmere på om kapitalgrunnlaget og dermed 
avkastningen som inngår i kalkylen eventuelt er satt for høyt. Videre må fordelingen av 
felleskostnadene vurderes. 

Følgende momenter må altså vurderes: 

1) Kapitalgrunnlaget 

2) Avskrivninger 

3) Avkastning 

4) Felleskostnader 
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3.1 Kapitalgrunnlaget 

VOE's kapitalgrunnlag for beregning av avkastningen er, som nevnt ovenfor, 278 mill. kr. 

Dette tallet er ikke beregnet som gjennomsnittstall for året som forutsatt i retningslinjene 
for beregning av overføringstariffer. Regnskapsrapporteringen for 1993 viser et gjennom
snittstall på ca. 276 mill. kr. 

Ved etablering av ny åpningsbalanse etter nye regnskapsprinsipper forelå det tilfreds
stillende tallmateriale for tidligere Voss Elektrisitetsverk. Dette gjorde at man basert på 
registrerte aktiverte verdier kunne beregne avskrivninger etter Norenergi's anbefalinger, og 
på dette grunnlaget ny åpningsbalanse. 

For de øvrige verkene som inngår i VOE var regnskapsmaterialet dårligere, og med ulik 
praksis for aktivering og utgiftsføring av investeringer. Ny åpningsbalanse ble i disse 
tilfellene beregnet ved at man tok utgangspunkt i det eksisterende nettanlegget. 

NVE's vurderinger av kapitalgrunnlaget baserer seg på VOE's oversikt over de fysiske 
anleggsmidlene i nettdriften samt VOE's verdiangivelser når det gjelder bygninger, 
transportmidler! utstyr og ikke-rentebærende omløpsmidler. Disse vurderingene ga et 
resultat som lå tett opptil VOE's tall. NVE finner at prinsippene som er benyttet i 
beregning av åpningsbalansen, som det fremgår av VOE's brev datert 9. august 1994, er i 
overenstemmeIse med NVE's retningslinjer og at nivået på åpningsbalansen virker rimelig 
sett i forhold til NVE's egne beregninger. Beregninger av denne typen er naturligvis 
beheftet med endel usikkerhet. 

3.2 Avskrivninger 

Avskrivningene er beregnet til 67 mill. kr. (NVE) når det gjelder den rene nettkapitalen 
(ekskl. bygninger, transportmidler og omløpsmidler). Beregningene tar utgangspunkt i en 
historisk kost på 275 mill. kr. 

3.3 Avkastning 

Den maksimale avkastningssatsen for kostnadseffektive E-verk er satt til 11 % for 1993. 
VOE oppgir at de har en avkastning på 11 % og i tillegg ca. 10,8 mill. kr. i meravkastning. 
Dette gir en totalavkastning på nettet på 15,36 %. Dette viser at tariffene i 1993 var for 
høye. Meravkastningen skal imidlertid tilbakeføres til kundene i henhold til NVE's 
retningslinjer. 

3.4 Felleskostnader 

Som det fremgår av punkt 2.4 Felleskostnader ovenfor er en relativ stor andel av 
kostnadene belastet nettdelen. Bl.a er det i tariffkalkylen ikke belastet verken direkte lønn 
eller fordelte felleskostnader på virksomhetsområdet Kraftomsetning. Dette er imidlertid 
gjort i regnskapet for 1993. Andelen av felleskostnadene som blir belastet nettdelen 
fordeles i forhold til direkte henført lønn. Dette må kunne aksepteres vurdert i forhold til 
retningslinjene som var gjeldende for 1993. 
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4. Vedtak 

1} Det henvises til våre remingslinjer for årsoppgjør, åpningsbalanser m.v. av juni 1991, 
hvor vi har sagt at der det benyttes skjønn ved fastsettelse av ny åpningsbalanse, skal det 
utvises forsiktighet ved utøvelse av dette skjønnet. NVE finner at prinsippene som er 
benyttet i beregning av åpningsbalansen er i overenstemmeise med NVE's retningslinjer 
og at nivået på åpningsbalansen virker rimelig sett i forhold til NVE's egne beregninger 

2) VOE skal tilbakeføre meravkastningen i 1996-tariffene etter regler gitt i NVE's rundskriv 
MØ 1/95 av 20. januar 1995. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

\~~ Jan Moen 
avdelingsdir ktør 

Likelydende brev: Voss Folkehøgskule 5700 Voss 

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

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

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Salten Kraftsamband 
Postboks 124 
8201 Fauske 

Vår ref. 
NVE 95/753 
MM/EEKJ912-6534 

Deres ref 

Saksbehandler: 
Tom Eek/MM 
22959091 

OVERFØRINGSTARIFFENE TIL SAL TEN KRAFTSAMBAND 

Innledning 

Vår dato 

Deres dato 

I brev av 02.07.93 klager NHO på Salten Kraftsamband sine overføringstariffer for 1993, og 
opplyser samtidig at detaljert underlag for klagen vil bli ettersendt. NVE mottar først detaljert 
underlag for klagen i brev av 23.01.95. 

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

Partenes synspunkter 

NHO hevder generelt at de ikke har fått de opplysninger de mener å ha krav på fra Salten 
Kraftsamband for å kunne gjennomgå kalkulasjonsgrunnlaget for selskapets 
overføringstariffer. I tillegg peker NHO i sin klage på konkrete forhold som de mener 
resulterer i at Salten Kraftsamband har for høye overføringstariffer for 1993: 

1. Avregnet effekttariff mot underliggende nett er omregnet til energitariff med en brukstid 
NHO mener er for lav. Dette medfører at inntektene blir for høye. 

2. Med utgangspunkt i forholdet mellom effekt- og energileddet og en sammenligning med 
andre verk mener NHO at energileddet er satt for høyt. 

3. NHO antyder at balansen som avkastning og avskrivning er basert på er satt for høyt. 

4. NHO stiller spørsmål vedrørende fordeling av nettkostnader mellom produksjon og uttak, 
og om NVEs retningslinjer er fulgt. 

5. Nettets andel av driftskostnadene utgjør ifølge NHO 53%. De mener derfor at de totale 
kostnader belastet nettet er for høye. 
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6. Med utgangspunkt i forholdet mellom produksjon og uttak stilles spørsmålstegn ved 
kostnadsfordelingen mellom nettnivå 1 og 2. 

7 NHO påklager den avkastningssats som Salten Kraftsamband har benyttet da 
renteinntekter ikke er godskrevet nettets andel. 

Salten Kraftsamband mener på sin side at påstanden om at de har holdt tilbake 
opplysninger ref. energilovens forordninger er grunnløse. De øvrig punktene i NHOs klage 
ønsker ikke selskapet å kommentere nærmere. 

NVEs vurdering 

Partene har motstridende oppfatninger av hvorvidt Salten Kraftsamband har overholdt sin 
opplysningsplikt eller ikke. NVE vil her påpeke at et nettselskap, gjennom energiloven, har 
en relativt utstrakt opplysningsplikt vedrørende kostnadsgrunnlaget for tariffberegningene 
overfor sine kunder. Dette innebærer at et nettselskap plikter å gi informasjon om sin 
virksomhet i større grad enn ordinær næringsvirksomhet som ikke er underlagt regulering. 

Salten Kraftsamband ønsket ikke å kommentere de konkrete punktene som gikk på nivået 
på overføringstariffene. Salten Kraftsamband hevder i sitt brev av 19.05.95 at 
tarifferingsforhold for 1993 er godkjent av NVE som overordnet kontrollinstans. 

NVE har i vedtak av 26.04.95 fastsatt selskapets meravkastning for 1993. Denne er fastlagt 
på grunnlag aven regnskapsteknisk gjennomgang av de rapporterte regnskapstall, og kan 
ikke betraktes som en godkjennelse av kostnadsnivået til Salten Kraftsamband. 

NVE vil ved sin vurdering ta utgangspunkt i NHOs punkter og kommentere disse: 

1. Gal brukstid 
NVE kan vanskelig ta stilling til om den brukstid som Salten Kraftsamband har benyttet ved 
omregning av effekttariff mot underliggende nett er gal. Eventuelle merinntekter som følge 
av bruk av feil brukstid ved omregning, vil imidlertid framkomme i regnskapet som 
meravkastning. Denne meravkastningen skal i tilfelle tilbakeføres til kundene i henhold til 
retningslinjer gitt av NVE. Meravkastningen er over tid forventet å gå i null, og selskapet vil, 
ved framtidige tariffberegninger, måtte revurdere eventuelle beregningsmetoder som 
medfører en systematisk over- eller underbudsjettering, for å sikre at kravet om at 
mer/mindreavkastning går mot null blir oppfylIt. 

2. For høyt energiledd 
Salten Kraftsamband har i NVEs statistikk for overføringstariffer 1993 oppgitt energileddet 
på nivå 2 til 3,4 øre/kWh. Tilsvarende for 1994 var 1,3 øre/kWh. Dette indikerer at 
energileddet til Salten Kraftsamband i 1993 dekket noe mer enn de marginale 
tapskostnader slik at mindre av kostnadsbelastningen kom på effektleddet. I retningslinjene 
som gjaldt for 1993 het det bl.a. at tariffene burde innehofde et energiledd relatert til de 
marginale tap og et effektledd som sammen med energileddet skulle gi netteier 
kostnadsdekning. Formuleringene i retningslinjene for 1993 vedrørende energileddet hadde 
imidlertid mer en karakter av anbefaling enn av absolutt pålegg. NVE finner derfor ikke 
grunnlag for, i ettertid, å be everket endre sin tariffstruktur for 1993. 

3. Balansen. 
Regnskapsrapporteringen for 1993 til NVE og SSB viser nettets kapitalgrunnlag med den 
spesifiseringsgrad som kreves, og omfatter for Salten Kraftsambands vedkommende 
sentral- og regionalnett. Det innrapporterte kapitalgrunnlaget er identisk med det 



kapitalgrunnlag som er lagt til grunn ved NVEs vedtak av 26.4.95, vedrørende 
meravkastningen til Salten Kraftsamband, og lyder på 141,9 mill. kroner, inkludert 8,5 mill. 
kroner i netto arbeidskapital. Dette kapitalgrunnlaget er dermed langt lavere enn NHO 
antyder i sine beregninger. 

4/6. Fordeling av kostnader mellom produksjon og uttak 
Både punkt 4 og punkt 6 i NHOs klage omhandler fordelingen av nettkostnadene mellom 
produksjon og uttak. Disse punktene vil derfor bli sett under et. I retninglinjene som gjaldt 
for 1993 for beregning av overføringstariffer, var det ikke spesifisert hvilket nivå 
innmatingstariffene skulle ha. 1993 må i en viss grad betraktes som et overgangsår til mer 
eksakte regler for beregning av innmatingstariffer. NVE vil derfor måtte være fleksible ved 
vurderingen av de enkelt selskapers innmatingstariffer for dette året. 

Det kan av regnskapene til Salten Kraftsamband se ut som om produksjonens bidrag til 
dekning av kostnadene i nettet for 1993 har vært noe beskjedent. Salten Kraftsambands 
nettområde er et imidlertid et underskuddsamråde. Med utgangspunkt i dette, samt at NVEs 
retningslinjer ikke ga spesifikke føringer m.h.t. nivået på innmatingstariffene for dette året, 
finner NVE å måtte akseptere den andelen av nettkostnadene som produksjonen er blitt 
belastet med for 1993. 

Innmatingstariffene til Salten Kraftsamband for 1994 og 1995 er tatt 9PP som en egen sak 
som fortsatt er under behandling i NVE. 

5. Totalt kostnadsnivå belastet nettet. 
Driftskostnadene knyttet til nettvirksomheten inkludert avskrivninger (men eksklusive 
avkastning) for sentral- og regionalnett utgjør samlet 51,6 mill. kr. Selskapets totale 
driftskostnader utgjør 180,5 mill. kr. Nettets andel av de totale driftskostnader blir dermed 
28,5%. NVE har, ved gjennomgang av regnskapet, ikke funnet indikasjoner på evt. 
kryssubsidiering i Salten Kraftsamband, og støtter ikke NHOs påstand om at det generelle 
kostnadsnivået i Salten Kraftsamband synes spesielt høyt. 

Når det gjelder fordeling av felleskostnader på de ulike virksomhetsområder siteres fra 
regnskapsrapporteringen: 

«Internt arbeid for resultatenhetene er avregnet etter timelønn + påslag til dekning 
av indirekte kostnader. øvrige felleskostnader er fordelt etter ulike nøkler, adm. 
kostnader er fordelt med lønnskostnader som nøkkel, og det er beregnet intern 
husleie for bruk av adm. bygg. Bilverksted er fordelt etter antall biler, mens 
transportmidlene er plassert direkte på resultatenhetene. Lagerkostnader og 
driftssentralkostnader er fordelt etter %-vis fordeling ihht. servicegrad.» 

NVE finner ingen grunn til å reagere på de valgte fordelingskriterier for felleskostnadene. 

7. Avkastning 
Avkastningen på nettkapitalen i kroner for 1993 følger av NVEs vedtak av 26.4.95, og er 
fastsatt til 15,6 mill. kr., dvs. 11 % av kapitalgrunnlaget (maksimalavkastning). Avkastningen 
utgjør dermed 23% av det totale kostnadsgrunnlaget i nettvirksomheten på 67,2 mill. kr. 
(driftskostnader inkl. avskrivninger og avkastning) 

Driftsresultatet for SKs totale virksomhet utgjør for 1993 108,5 mill. kr., hvorav 
nettvirksomheten står for 35 mill. kr. 19,5 mill. kr av nevnte 35 mill. kr utgjør i følge NVEs 
vedtak av 26.4.95 meravkastning som skal tilbakeføres kundene. Salten Kraftsambands 
tillatte avkastning på nettkapitalen blir dermed på 35 mill. - 19,5 mill. = 15,6 mill. kr. 
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NHOs påstand om at avkastningssatsen er for høy fordi renteinntekter ikke er godskrevet 
nettets andel medfører ikke riktighet; både finanskostnader og finansinntekter skal holdes 
utenfor kostnadsgrunnlaget for overføringstariffen iht. retningslinjene. NVEs regler 
innebærer at det er driftsresultatet, dvs. før finansposter, som vurderes i forhold til 
nettkapitalen . 

Vedtak 

NVE har registrert at Salten Kraftsamband hadde en betydelig meravkastning for året 1993 
noe som bl.a. indikerer at tariffene for dette året var noe for høye. Denne meravkastningen 
vil tilbakeføres kundene i henhold til retningslinjer gitt av NVE. Etter å ha gjennomgått det 
materialet vi har på Salten Kraftsamband finner NVE ingen ytterligere forhold som det er 
grunn til å påtale for året 1993. NVE vil imidlertid understreke den opplysningsplikt et 
nettselskap har overfor sine kunder vedrørende kalkulasjonsgrunnlaget for 
tariffberegningene . 

Med hilsen 

]~ markedsavdelingen 

avdelingsdirektør 

Likelydende brev: NHO 

Kopi: Nærings- og energidepartementet 

~!j) 
t/JCU0i, "1 
Jon Sage'n 
seksjonssjef 

Denne avgjørelse kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt 
underretning er kommet fram til partene, jfr. forvaltningslovens § VI. En eventuell klage skal begrunnes 
skriftlig, stiles til Nærings- og energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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Skånevik Ølen Kraftlag 
5593 Skånevik 

TVIST - TRANSAKSJONSGEBYR 

Vår ref 
NVE 95-3691 
M0ITJO/654 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Torfinn Jonassen/M0 
229591 03 

Vår dato 

1 O ~!QV 1995 

Deres dato 
28.09.1995 

I brev fra Jarl Westergård på vegne Norway Foods av 20.07.1995, er det innbrakt en 
tvistesak mellom Norway Foods, og netteierne Skånevik Ølen Kraftlag og Fusa Kraftlag. I 
brev til NVE av 21.09.95 og 28.09.1995 har henholdsvis Fusa Kraftlag og Skånevik Ølen 
Kraftlag kommentert Jarl Westergårds brev av 20.07.1995. 

Tvistesaken er vedrørende transaksjonsgebyr som Skånevik Ølen Kraftlag og Fusa Kraftlag 
har belastet Norway Foods i 1992, 1993 og 1994. I denne perioden var Sunnhordland 
Kraftlag leverandør til Norway Foods anlegg i Skånevik Ølen Kraftlag og Fusa Kraftlag sine 
nett. 

I følge NVEs tolkning av Jarl Westergårds brev av 20.07.1995 omhandler tvistesaken 
følgende tvistepunkt. 

Tvistepunkt 1 Norway Foods vs. Skånevik Ølen Kraftlag 

Punktet omhandler hvorvidt det arbeidet som NS Markedskraft har gjort for netteier i 
forbindelse med Norway Foods sitt anlegg i Skånevik, er å betrakte som ekstra arbeid. 
Videre om dette ekstra arbeidet skal inngå i den ordinære overføringstariffen. 

Tvistepunkt 2 Norway Foods vs. Fusa Kraftlag 

Punktet omhandler hvorvidt Fusa Kraftlag kan beregne seg transaksjonsgebyr når Norway 
Foods selv avleser målerne. 

Tvistepunkt 3 Norway Foods vs. Fusa Kraftlag 

Punktet omhandler hvorvidt et transaksjonsgebyr kan dekke kostnader vedrørende 
vanskelig plassert måler for avlesning. 

Tvistepunkt 4 Norway Foods vs. Fusa Kraftlag 

Punktet omhandler hvorvidt Sunnhordland Kraftlag (SKL) kan gjøres ansvarlig for hele eller 
deler av transaksjonsgebyrene grunnet manglende samkjøring av avlesningene mellom 
SKL og Fusa Kraftlag. 

,;.,~ or~T(l~adrt!sst?· ;".~I(!dE:I:!~u.nS9atF? .-:f: 
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NVEs vurdering 

Samtlige tvistepunkt omhandler hvorvidt netteierne kan kreve transaksjonsgebyr under ulike 
forhold. I henhold til NVEs rundskriv av 06.09.1991 og NVEs retningslinjer for beregning av 
overfø ringstariffer av mars 1992 og desember 1993, kan en netteier dekke dokumenterte 
merkostnader i forbindelse med håndtering av andre leverandører enn den lokale 
hovedleverandøren frem til 31.12.1994. Transaksjonsgebyret som netteier kan belaste 
leverandørene kan ikke overstige en i retningslinjene angitt beløpstørrelse. Vi viser også til 
NVEs vedtak av 05.12.1994 i tvistesak mellom Gjøvik Energi og Bergen Lysverker. samt 
Nærings- og energidepartementets stadfestelse av vedtaket av 11.05.95.1995. 

De dokumenterte merkostnader som inngår i transaksjonsgebyret inkluderer alle ekstra 
kostnader som netteier har hatt ved håndtering av leverandøren. Et eventuelt arbeid som 
leverandør har utført som reduserer netteiers merkostnader burde normalt ført til et redusert 
transaksjonsgebyr, under forutsetning om at de samlede transaksjonskostnadene da blir 
lavere en maksimalgebyret. Fordi det vil være lite rasjonelt at netteier beregner et spesielt 
transaksjonsgebyr for hvert enkelt målepunkt, har netteier kunnet legge til grunn en 
gjennomsnittsbetrakning ved beregning av transaksjonsgebyrene. 

Tvistepunkt 1 

Det merarbeid som NS Markedskraft har utført som følge av SKLs leveranse til Norway 
Foods anlegg i Skånevik kan inngå i et transaksjonsgebyr. Størrelsen på 
transaksjonsgebyret er dokumentert i brev fra Skånevik Ølen kraftlag av 25.01.1995. 

Tvistepunkt 2 

Fusa Kraftlag skriver i sitt brev til NVE av 21.09.1995 at de er ukjent med at Norway Foods 
selv leste av målerne. Videre hevder Fusa Kraftlag i samme brev at de ikke har mottatt 
oppstillinger over strømforbruket til Norway Foods fra SKL, men at det er Fusa Kraftlag som 
har sendt oppstillinger til SKL. NVE vil bemerke at i de samlede transaksjonskostnadene 
normalt inngår mer enn kun kostnader til måleravlesning. 

Tvistepunkt 3 

Hvis selve plassering aven måler fører til merkostnader kan dette belastes 
transaksjonsgebyret, under forutsetning at annen og mer hensiktsmessig plassering ikke lot 
seg gjøre. 

Tvistepunkl4 

Forhold mellom kraftleverandør og hans kraftkunde, er ikke regulert i NVEs retningslinjer for 
beregning av overføringstariffer som gjelder for 1993 og 1994. NVE kan derfor ikke uttale 
seg om hvorvidt SKL kan gjøres ansvarlig for hele eller deler av transaksjonsgebyrene. 
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Konklusjon 

På bakgrunn den vurdering NVE har foretatt, ser vi ikke grunn til å gripe inn ovenfor 
Skånevik Ølen Kraftlag og Fusa Kraftlag når det gjelder de tvistepunkt Jarl Westergård på 
vegne av Norway Foods har brakt inn for NVE. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

J oe 
avdelingsdl ktør ~~~ 

Torfinn Jonassen 
fung. seksjonssjef 

Likelydende brev: 

Fusa Kraftlag 
Jarl Westergård for Norway Foods 

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

RØD KOPI NVE 95/1777 
MM/ART/912-653.4 16 f,r:~" 1995 h\.:~ , 

NvE 
NORGES VASSDRI<GS

OG ENERGIVERK 

Bergen Lysverker 
Postboks 565 

5002 Bergen 

Deres ref. 
BLY-5562 
Saksnr. 940471 3 

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

Deres dato 
23.06.95 

Vedtak for Hordaland fylkeskommune som er en av 13 kunder som har reist tvistesak 
om Bergen Lysverkers overføringstariffer fra 01.01.95 

Tretten av Bergen Lysverkers kunder har bragt inn for avgjørelse i NVE tvist vedrørende 
tariffsystemet og priser for nettleie gjeldende fra 01.01.95. Med dette brev formulerer 
NVE et likelydende vedtak for Hordaland fylkeskommune som for 11 av de øvrige 
tvisteinnbringerne. I alt 55 dokumenter er registrert i NVE i denne saken (vedlegg 1 er 
dokumentliste). Bergen lysverker har uttalt seg om saksforholdet i brev av 23.03.95. 
Tvisteinnbringerne fikk kommentere Bergen lysverkers brev. Bergen lysverker har i 
brev av 21.06.95 imøtekommet NVEs henvendelse der en bad om ytterligere 
informasjon. Bergen lysverker har i brev av 21.08.95 gitt melding om at man har 
revidert prisendringen ved å justere ned tariffen for næringskunder med effektavregning 
med virkning fra 01.01.95.1 brev av 08.09.95 underrettes NVE om at tariffen settes 
ytterligere ned med virkning fra 01.10.95. Bergen Lysverker har i brev av 15.09.95 
sendt NVE detaljerte oversikter over 52 anlegg der Hordaland fylkeskommune er 
registrert som kunde. NVE hadde 08.09.95 møte med Bergen Energi som er konsulent 
for 11 av tvisteinnbringerne og Telenor Eiendom som er en av tvisteinnbringerne. 
Bergen Energi og Telenor fremførte sine synspunkter på saksforholdene. 

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

Bakgrunnen for tvistesaken er at Bergen Lysverker la om sitt tariffsystem fra 01.01.95. 
Omleggingen var en følge av NVEs vedtak datert 08.07.94 i tvistesak mellom Phillip 
Hauge AS og Bergen Lysverker. I vedtaket slo NVE fast at Bergen Lysverkers kriterium 
for plassering av kunden på nettnivå 4 og 5, basert kun på den tekniske løsningen hos 
kunden, ikke var i samsvar med NVEs retningslinjer. Bergen Lysverker ble pålagt å 
utarbeide nye regler for nettnivå med gyldighet fra 01.01.95.1 vedtaket viste for øvrig 
NVE til at retningslinjene åpnet for en alternativ metode med tariffer i trappetrinn etter 
størrelse. der prisen reduseres gradvis for økende uttak. 

Konlor20ress,:J "',1io'deI7.~.jnsgat& ?:~. 
Postadres:-e' D.,,;:;~.'-o:"s :-l"J91. ! ... I,al 

0301 Oslo . 
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NVE gav Bergen Lysverker dispensasjon til å benytte sin opprinnelige inndeling ut 1994 
for at det skulle få tid til å planlegge og utforme et nytt tariffsystem . 

I sitt brev av 08.06.95 etterlyser Hordaland fylkeskommune en forklaring fra Bergen 
Lysverker på hvorfor man i 1995 får økt sine overføringskostnader med ca. 1 million 
kroner sammenlignet med 1994. Hordaland fylkeskommune stiller også spørsmål ved 
om hvorfor sammenslåing av nettnivå 4 og 5 gir seg utslag i høyere pris for anleggene 
på det tidligere nivå 4. 

NVEs vurdering 
Bergen Lysverkers nye tariffsystem ble gjort gjeldende fra 01.01.95. En valgte å innføre 
trappetrinnsmodellen som medfører synkende pris ved økende effektuttak. Dette er i 
tråd med NVEs anbefaling. NVE har ikke gitt direkte føringer for verken størrelsen på 
trappetrinnene eller prisforskjellene mellom trinnene. For NVE er det et poeng at everket 
selv velger dette , og at everket dermed gis mulighet til å tilpasse tariffsystemet på en 
måte som ikke gir urimelig høy belastning på enkelte kundegrupper. 

NVE er av den oppfatning at Bergen Lysverker nå har et tariffsystem som i prinsippet er 
i overensstemmelse med NVEs retningslinjer. Likevel finner NVE å bemerke at den 
opprinnelige omleggingen kunne vært planlagt og gjennomført på en bedre måte. NVE 
sikter til at den delen av kundemassen som tidligere ble avregnet på nettnivå 4 
opprinnelig fikk en økning i overføringsprisen på 7-31 %. Bergen Lysverker gav ikke 
disse kundene noen forklaring på hvorfor de ble møtt med en slik prisstigning. I ettertid 
har Bergen Lysverker justert prisene ned to ganger. I vedlegg 2 har NVE satt opp en 
oversikt over opprinnelig og revidert prisendring for Hordaland fylkeskommunes anlegg 
(unntatt et anlegg med måling bare for desenber 1994). De anleggene til Hordaland 
fylkeskommune som etter NVEs definisjon hørte hjemme i det tidligere nettnivå 4 
(anlegg med maksimalt effektuttak på mer enn 200 kW), avregnes nå slik at 
overføringsprisen er fra 9,7% lavere til 4,4% høyere enn tilsvarende i 1994. 

Bergen Lysverker burde spesielt ha forklart hvorfor de små anleggene, som Bergen 
Lysverker tidligere hadde plassert på nettnivå 4 (anlegg med maksimaleffekt på mindre 
enn 200 kW), nå avregnes etter høyere tariffer. Etter at Bergen Lysverker endret praksis 
i overensstemmelse med NVEs retningslinjer, betaler kunden nå for disse anlegg den 
samme tariff som for anleggene med tilsvarende størrelse på uttaket som tidligere var 
plassert på nettnivå 5. Denne omleggingen er en konsekvens av pålegg fra NVE som 
innebærer at everk ikke tillates å ilegge kundene ulik nettariff avhengig av den tekniske 
løsningen som er valgt ved tilknytning av kunden til nettet. Nå er det slik at kundene får 
en prisreduksjon for uttak over 50 kW, og dette er ment å gjenspeile at anlegg med 
slike uttak vanligvis ligger høyere opp i nettet. Likevel er det nettopp anleggene med 
uttak under 200 kW, som Bergen Lysverker tidligere avregnet på nivå 4, som opplever 
den største prosentvise økningen i tariffen, både regnet før og etter at Bergen Lysverker 
foretok sine revisjoner av omleggingen. Endelig prisøkning fra 1994 til 1995 blir 8,4% 
for de effektmålte (tidl. nivå 4) anleggene som har uttak under 200 kW. 

Oppsummering og konklusjon . 
NVE bemerker at overgangen til nytt tariffsystem kunne vært håndtert på en smidigere 
måte av Bergen Lysverker. NVE hadde gitt en tidsbegrenset dispensasjon for at Bergen 
Lysverker skulle få mulighet til å gjennomføre overgangen på en best mulig måte. 
Likevel viste det seg at kundegruppen effektavregnede kunder kom spesielt skjevt ut 
som følge av omleggingen. I tillegg førte omleggingen til en generell inntektsøkning på 
10 mill. kr. (jrf. Bergen Lysverker styresak nr. 47/95) . Som følge av dette ble at mange 
kunder ble forarget. Først i midten av august justerte Bergen Lysverker tariffene slik at 
skjevhetene ble rettet opp. 
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NVE ber Bergen Lysverker å vurdere tiltak for å skape en bedre forståelse blant kundene 
for de prinsipper som legges til grunn ved utarbeidelse av tariffene. 

NVE har i vedlegg regnet ut hva Hordaland fylkeskommune skal betale til Bergen 
Lysverker i 1995 hvis de har samme strømforbruk som i 1994. Utregningen viser at 
kunden i første omgang ble møtt med en prisøkning på 12,2%. Etter at Bergen 
Lysverker reviderte prisene for 1995 møter Hordaland fylkeskommune en samlet 
prisreduksjon på 2,6 prosent. NVE finner at Hordaland fylkeskommune, med de priser 
~om nå gjelder, ikke kommer spesielt dårlig ut etter Bergen Lysverkers omlegging av 
tariffsystemet. De av anleggene med uttak under 200 kW som Bergen Lysverker 
tidligere avregnet på nivå 4, opplever en prisstigning på inntil 11 %. Dette bringer 
tarifferingen av disse anleggene på linje med andre kunder med tilsvarende størrelse på 
uttaket. 

Vedtak 
NVE vurderer at prinsippene Bergen Lysverkers tariffsystem er i tråd med NVEs 
retningslinjer for beregning av overføringstariffer . Etter de justeringer som Bergen 
Lysverker har gjort etter at nye tariffer for 1995 ble iverksatt, er det NVEs oppfatning at 
omleggingen ikke har ført til urimelige omfordelinger eller skjevheter kundegrupper i 
mellom. 

Med hilsen 
E~- g markedsavdelingen 

, ~v~ c::::- . 
on Sagen 

fung. avdelingsdirektør 'Hl[ /1'"'7:6~ 

Vedlegg: 

rne Torgersen 
førstekonsulent 

1. Liste over saksdokumenter 
2. NVEs beregning av prisendring for Hordaland fylkeskommunes 

anlegg fra 1994 til 1995 (unntatt er et anlegg med måling bare 
for desember 1994). 

Likelydende vedtak 
er sendt til: Hordaland fylkeskommune' 

Kopi er sendt til: Nærings- og energidepartementet 

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem 
til partene, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Nærings- og energidepartementet og 
sendes gjennom NVE. 
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• 
~ RØD KOP~ 

'Ei; · tJXGESVASSDRAGS-
~ OG ENERGIVERK 

Elkraft AS ~ 

Solheimveien 62 B 

1473 SKÅRER 

SAMMENSLÅING AV STRØMMÅLERE 

Vår ref. 
NVE 95/1052 

MM/AVE/653.3 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Arne Venjum, MM 
22959258 

Vår dato 

o , JUL 1995 

Deres dato 
31.01.95 

Vi viser til Deres brev av 31.01.95. Elkraft AS stiller to spørsmål vedrørende 
fellesmålin~t av forretningsbygg, og ønsker NVEs vurdering i saken. 

Dette er et tema som ikke er gitt noen eksplisitt behandling i retningslinjene for 
beregning av overføringstariffer . Dette sammen med spørsmålenes generelle karakter 
gjør at ,vi velger å gi en foreløbig prinsipiell avklaring uten å fatte vedtak. 

,-

Elkrafts spørsmål 

1. En for!etningsgård har flere utleielokaler. Det enkelte utleielokale har egne målere. 
Kan en leietaker kreve fellesmåling når denne disponerer flere av utleielokalene, 
og selv bekoster omlegging til fellesmåling? Det vises forøvrig til at leietaker og 
.9,årdeier er samme person. 
- , 

2. .'Kan e~ gårdeier kreve fellesmåling, og fakturere strøm- og overføringskostnadene 
som en del av leieprisen for lokalene? 

NVEs vprdering 

En overføringstariff for mindre brukere består vanligvis avenergiledd, og et årlig 
fastbe.løp. Fastbeløpet skal i henhold til NVEs retningslinjer som et minimum dekke de 

l 

kunde,spesifikke kostnadene. Dette vil i hovedsak være målekostnader, fakturering, 
kundeservice, pålagt enøk, tilsyn etc. NVEs retningslinjer tillater imidlertid at fastleddet i 
tillegg bidrar til dekning aven større del av de bruksuavhengige kostnadene i nettet. 
Mange everk har i tråd med dette et relativt høyt fastbeløp. I slike tilfeller vil en 
sammenslåi~g av flere abonnement til ett abonnement med samme tariff føre til at 
inntektene til everket reduseres uten at kostnadene reduseres tilsvarende. Fellesmåling 
vil i dette tilfellet medføre at kostnader overføres fra kunder som oppnår fellesmåling til 
andre k!Jnd~r i nettet. NVE ser det som uheldig dersom enkelte kunder gjennom felles
måling oppnår vesentlige kostnadsreduksjoner for egen del, dersom dette ikke mot
svares av kostnadsbesparelser for netteier. 

Kontoradresse: Middelthunsgate 29 
Postadresse: Postboks 5091, Maj. 

0301 Oslo 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefax: 22 95 90 00 Postglfo.· 0803 5052055 
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NVE er av den oppfatning at netteier må kunne fastsette regler for når fellesmåling kan 
tillates, hvordan denne skal praktiseres og hvilken tariff som er aktuell. Det kan f.eks. 
være aktuelt å installere effektmåler og benytte en tariff som er basert på effekt dersom 
mange mindre kunder med energiavregning samles i et abonnement. NVE anser videre 
at det vanligvis ikke vil være rimelig at flere separate fysiske tilknytninger til everkets 
nett fellesmåles (såkalt summasjonsmåling) og at det bare må betales et fastledd. 
Fellesmåling synes mest aktuelt i de tilfeller en juridisk person eier flere lokaler eller 
leiligheter i samme bygning og der bygningens lavspentnett er knyttet til everkets nett 
gjennom en ledning eller kabel. Fellesmålingen må i utgangspunktet omfatte all last som 
går over den fysiske tilknytningen. Det er ikke grunnlag i NVEs retningslinjer for at 
everket på prinsipielt grunnlag kan nekte fellesmåling av slike lavspentnett. 

Vi vil for øvrig gjøre oppmerksom på at NVE vurderer behovet for nærmere retningslinjer 
på dette området i forbindelse med kommende revisjon av retningslinjene for beregning 
av overføringstariffer . 

Når det gjelder det andre spørsmålet innebærer dette at gårdeier viropptre i en 
omsetningsrolle og stå som leverandør av kraft til sine leietakere. Normalt vil slik 
omsetning av elektrisk energi kreve omsetningskonsesjon, men her vil unntaksreglene i 
forskriften til energiloven komme til anvendelse. 

I forskriftens §4-2, bokstav b, heter bl.a. at unntatt fra konsesjonsplikt er 
"videreformidling elektrisk energi i forbindelse med utleie av hele eller deler av 
bygninger eller anlegg til bolig eller næringsvirksomhet når utleier ikke har 
områdekonsesjon" . 

Regelverket er med andre ord ikke til hinder for at gårdeier kan videreformidle kraft til 
sine leietakere. Det er også NVEs syn at gårdeier for egen kostnad kan sette opp 
fellesmåler til dette formålet. 

Det må påpekes at denne bokstaven i forskriften omtaler kraftomsetningen og ikke 
forhold vedrørende overføringen av kraft. 

NVE har i det ovenstående funnet å kunne akseptere fellesmåling av overføringen når 
en og samme juridiske person eier og disponerer flere lokaler i bygningen. NVE har 
foreløpig ikke tatt stilling til om fellesmåling kan tillates når det er flere selvstendige og 
uavhengige nettbrukere bak et felles målepunkt, og kan derfor heller ikke gå inn for at 
slik fellesmåling gjennomføres. 

Med hi sen 

M~ekSjOnen 

onsa~~ 
seksjonssjef /// / ;}. L-( 

/tWV PpJV70 
Knut Dyrstad 
førstekonsulent 
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RØD KOPI 
NVE 

NORGES VASSDRAGS
OG ENERGIVERK 

~est-Agder Energiverk 
Postboks 311 

~601 Kristiansand S 

I 

Vår ref. 
NVE 95/1453 
M0/S0P/639 

Deres ref. 
HB/AKN187.0 

Saksbehandler: 
Sigrid OpedaVM0 
229591 57 

Omsetning og fordeling av energi uten omsetningskonsesjon 

Vår dato 

1 1 JUL 1995 
Deres dato 
17.2.95 

Vi viser til brev der Vest-Agder Energiverk stiller spørsmål om det etter forskrift Om 
produksjon, omforming, overføring og fordeling av energi m.m. er tillatt med fellesmåling 
uten omsetningskonsesjon for elektriske anlegg med forskjellige eiere. 

Etter vår mening er dette to problemstillinger: 
1. Kan en netteier nekte felles måling av anlegg med forskjellige eiere? 
2. Dersom ulike eiere organiserer seg for felles kjøp av kraft og/eller felles 
nettavregning mot lokal netteier, må de da søke om omsetningskonsesjon? 

Ad. spørsmål 1: 
Netteier kan ikke nekte felles måling når målingen skjer ved grensesnittet mellom 
konsesjonærens nett og privat lavspentnett. Kunder kan imidlertid ikke kreve fellesmåling av 
punkter med separat fysisk tilknytning til konsesjonærens nett. Det er rimelig at 
konsesjonæren kan kreve å forholde seg til kun en juridisk person når fellesmåling 
aksepteres. Denne juridiske personen må være ansvarlig i forhold til forpliktelser som hefter 
ved tilknytning av nettet. Når det gjelder tilsynsplikt henviser vi til Eltilsynet. 

Ad. spørsmål 2: 
I NVE's brev til Norgeskraft AS av 24. desember 1993 fastslås det at boligkooperasjoner 
ikke har behov for omsetningskonsesjon når de opptrer som mellomledd mellom beboere 
og leverandører av kraft. Dette ble begrunnet med at boligkooperasjonene ikke har som 
formål å omsette kraft, men skal uten profitt sikre beboerene tilgang til alternative 
leverandører av kraft. Analogt med konklusjonen ovenfor, mener NVE at ulike eiere som 
organiserer seg for felles kjøp av kraft, men som ikke har til formål å omsette denne 
kommersielt, ikke skal ha omsetningskonsesjon. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

MC!Ji;-
~~~eland 
seksjonssjef 

Kontoradresse: Mlddelthunsgate 29 
Postadresse. Postboks 5091, Mal 

0301 Oslo 

------~~ --~-

Telelon. 22959595 
Telefax· 22 95 90 00 

~~.~~-
Sigrid Opedal 
fø rstekonsu lent 

Postgiro· 0803 5052055 
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Lyse Kraft 

Postboks 323 

4301 Sandnes 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Vår ref. 
NVE 951 
MM/ART/912-653.4 

Deres ref. 

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

Vår dato 

O, AlIr, 1995 
Deres dato 

VARSel OM MULIG INNGREP MOT LYSE KRAFTS BEREGNING AV GODTGJØRELSE 
FOR AT PRODUKSJONEN REDUSERER BEHOV FOR NETTINVESTERINGER 

Vi viser til vårt brev av 6. mars 1995 der vi ber om dokumentasjon av beregningen av 
Deres tariffer for 1994 og 1995. Lyse Kraft oversendte i brev av 10. mars 1995 NVE 
oversikt over sine regionalnettkunder samt to publikasjoner utgitt av Seksjon økonomi 
og Seksjon plan ved Lyse Kraft som dokumenterer beregningene av punkttariffene i 
regionalnettet til Lyse Kraft for 1994 og 1995. (PM Nr 27427 Punkttariffer for 
regionalnettet til Lyse Kraft fra 01.04.94- fullstendig versjon, datert 13.04.940g PM 
Nr 30444 Punkttariffer for regionalnettet til Lyse Kraft for 1995 - fullstendig versjon, 
datert 25.11.94). 

Med bakgrunn i dette har NVE gjort en vurdering av Lyse Krafts praksis for godtgjørelse 
til kraftproduksjonsvirksomheten. NVE kan pålegge omsetningskonsesjonærer å foreta 
endring i tariffen og vilkår for beregning av denne i medhold av forskrift om produksjon, 
omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved 
Kronprinsregentens resolusjon av 07.12.90 med hjemmel i energiloven av 29.06.90 nr. 
50. Etter forskriftens § 4-4, punkt b, sjette ledd er NVE gitt myndighet til å pålegge 
konsesjonæren å foreta endring av tariffen og vilkår. 

Lyse Kraft mater produksjon inn i eget regionalnett fra kraftstasjonene Lysebotn (210 
MW/l079 GWh/år). Fløyrli (29 MWI 208 GWh/årf. Maudal (25 MW/103 GWh/år), 
Oltedal (6 MWI 23 GWh/år) og Oltesvik (5 MWI 20 GWh/år). Lyse Kraft sitt 
virksomhetsområde produksjon krever en godtgjørelse av virksomhetsområdet 
regionalnett. Begrunnelsen er at regionalnettet måtte ha vært dimensjonert kraftigere 
hvis ikke denne produksjonen hadde eksistert. Lyse Krafts resonnement for beregningen 
av slik godtgjørelse er gitt i de to nevnte publikasjoner under punkt 6. Reserveforhold 
som i sin helhet lyder (1995 versjonen): 

Regionalnettet er i stor grad dimensjonert etter n-1 kriteriet, slik at det ved utfall av 
en viktig komponent vil være mulig å forsyne hele området selv ved maksimallast. 
Det er da regnet med at kraftverkene fungerer som reserve for transformatorer og 

'O C:\~fM:\RT·LYSE9495.VAR 
'(DIi!oraC'resst:: /~I,,:::aaJfn!)nsga!ø 29 

PostadresSe: POSibo •. $ 5::;91. M,'1i. 
0301 Oslo . 

Telefon: 22 9S 95 95 
Telefax: 22 9S 90 00 
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linjer. Dersom kraftverkene ikke hadde vært der, måtte det ha vært med flere 
transformatorer og linjer i regionalnettet. Kraftverkene bør få betalt for å bidra med 
en slik reserve ved behov. 

Dersom kraftverkene ikke hadde vært tilknyttet regionalnettet slik de nå er, hadde 
det vært behov for å investere i en ny 100MVA 300/132 kV transformator i 
Stokkeland transformatorstasjon, en ny 132 k V linje Stokkeland - Tronsholen og 
tilhørende bryterfelt i Stokkeland og Tronsholen transformatorstasjoner. Til sammen 
blir dette en investering på ca. 42 mill. kr. Dette er snakk om en minimumsløsning 
for å dekke reservebehovet. I praksis ville trolig både linje og transformator blitt 
dimensjonert kraftigere enn dette med tanke på fremtiden. Årlige renter og 
avskrivninger utregnes etter annuitets-metoden. Årlig godtgjørelse til kraftverkene 
blir da: 

Annuitet av 42 mill. kr med 7,5 % rente og 35 års avskrivningstid: 
Drift og vedlikehold: 2% av 42 mill. kr = 

Sum årlige kostnader: 
(Sitat slutt) 

3,4 mill. kr 
0,8 mill. kr 
4,2 mill. kr 

Med likelydende begrunnelse beregnet Lyse Kraft tilsvarende godtgjørelse fra 
regionalnettet til kraftverkene for 1994 (1.4-31.12): 

Annuitet av 42 mill. kr med 7% rente og 35 års avskrivningstid: 
Drift og vedlikehold: 2% av 42 mill. kr = 

Sum årlige kostnader: 
(Sitat slutt) 

3,2 mill. kr 
0,8 mill. kr 
4,0 mill. kr 

Vi viser til NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer av november 1994 
med virkning fra 1. januar 1995, og retningslinjene av desember 1993 gjeldende fra 1. 
april til 31. desember 1994. I begge versjoner under punkt 4.4 Praktisk utforming av 
punkttariffer for innmating fra produksjon lyder siste avsnitt: 

Produksjonen kan i særlige tilfeller gis godtgjøring for dokumenterte tjenester som 
ytes nettet som f.eks. spennings- og frekvensregulering, reaktiv effekt o.l. 

(Sitat slutt) 

NVE vil understreke at retningslinjene omtaler godtgjørelse for "dokumenterte" 
tjenester. Vi har videre det utgangspunkt at godtgjørelse bør begrenses til tjenester som 
medfører en reell økonomisk merkostnad for produksjonsvirksomheten. Størrelsen på en 
eventuell godtgjørelse må relateres til de faktiske merkostnader produksjonen medfører 
ut fra krav fra nettsiden. Slikt krav kan altså reises for dekning av merutgifter forårsaket 
av f.eks. at systemansvarlig (Statnett) pålegger anleggseier å bidra med regulerstyrke 
og effektreserve (jrf. NVEs retningslinjer for systemansvaret i kraftsystemet, av 
desember 1994). 

Vi finner således ikke grunn til å gi vår tilslutning til et prinsipp som innebærer at 
produksjonen generelt gis en godtgjørelse basert på en alternativ- kostnadsbetraktning 
slik Lyse Kraft har lagt til grunn, der produksjonsvirksomheten får en godtgjørelse basert 
på en beregning av antatte merkostnader for nettet dersom produksjonsanleggene ikke 
fantes. Et slikt prinsipp kan medføre at produksjonsanlegg får økonomisk godtgjørelse 
som ikke motsvares av faktiske kostnader for produksjonsvirksomheten. Etter NVEs 
vurdering må dette betraktes som en kryssubsidiering fra nett til produksjon, og det vil 
etter vårt syn samtidig kunne medføre en uheldig konkurransevridning mellom 
produsenter. 
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På bakgrunn av ovennevnte vil NVE varsle at det med hjemmel i energilovens §4 har til 
hensikt å pålegge Lyse Kraft å trekke ut av beregningsgrunnlaget for tariffen for 1994 
og 1995 godtgjørelsene på hhv. 4,0 millioner kroner og 4,2 millioner kroner som er gitt 
fra virksomhetsområdet regional nett til virksomhetsområdet produksjon. 

NVE ber om at eventuelle merknader sendes NVE innen 25. august 1995. 

Med hilsen 

A_~ 
rrrnt 7 rJ( tMJSj./h./ 

Arne Torgersen ) 
førstekonsulent 

Kopi er sendt: Nærings- og energidepartementet 
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• RØD KOPI 

A NVE 
NORGES VASSDRAGS-

OG ENERGIVERK 

Kristiansand og Omegn Boligbyggelag 

Postboks 382 
4601 Kristiansand S 

Vår ref. 
NVE 9511452 
MM/KDY/653.3 

Deres ref. 
0R/map 

Saksbehandler: 
Knut Dyrstad, MM 
2295 9077 

OVERFØRING AV KRAFT Til BORETTSLAG - FELLESMÅLING 

Vår dato 

10 AUG 1995 
Deres dato 
12.06.1995 

NVE viser til Deres brev av 16. februar og 12. juni 1995. Vi oppfatter brevene som en 
forspørsel, og ikke som en tvistesak. Vi vil i tråd med dette gi en foreløbig prinsipiell 
avklaring uten å fatte vedtak. 

Fellesrnåling av nettkunder eller sammenslåing av abonnement er et tema sorp ikke er 
gitt en eksplisitt behandling i retningslinjene for beregning av overføringstariffer. Det er 
likevel NVEs oppfatning at overgang fra enkeltmåling til fellesrnåling av flere abonnement 
som hovedregel bare skal gjennomføres når det foreligger dokumenterbare effektivitets
gevinster ved en slik omlegging. Hvis fellesrnåling først og fremst fører til at kostnader 
overvettes fra en nettbrukergruppe til en annen, skal fellesmåling bare gjennomføres når 
særlige grunner foreligger. 

NVE anser videre at det vanligvis ikke vil være rimelig at flere separate fysiske 
tilknytninger til everkets nett fellesmåles (såkalt summasjonsmåling) . Fellesmåling synes 
mest aktuelt i de tilfeller en juridisk person eier flere lokaler eller leiligheter i samme 
bygning og der bygningens lavspentnett er knyttet til everkets nett gjennom en ledning 
eller kabel. Fellesmålingen må i utgangspunktet omfatte all last som går over den fysiske 
tilknytningen. For boligblokker, forretningsgårder o.l. anser NVE at det kan tillates 
gjennomført fellesrnåling for hele bygninger. Ved slik fellesrnåling må netteier kunne 
kreve at en juridisk person opptrer på vegne av boligblokken eller forretningsgården, og 
at netteier bare inngår nettavtale med denne ene (juridiske) personen. Kunden får tilsendt 
en faktura og er økonomisk ansvarlig overfor netteier . NVE antar at dette vil være 
forutsetninger for at fellesmålingen skal føre til administrative besparelser for everket av 
betydning. Eksisterende målere for de tidligere enkeltabonnenter er everkets eiendom, og 
kunden må eventuelt forhandle med netteier om leie eller kjøp av disse. 

Mindre brukere har vanligvis ikke effektmåling, slik at overføringstariffen består av 
energiledd og et årlig fastbeløp. Fastbeløpet skal i henhold til NVEs retningslinjer som et 
minimum dekke de kundespesifikke kostnadene. Dette vil i hovedsak være måle
kostnader, fakturering, kundeservice, pålagt enøk, tilsyn etc. NVEs retningslinjer tillater 
imidlertid at fastleddet i tillegg bidrar til dekning aven større del av de bruksuavhengige 
kostnadene i nettet. Mange everk har i tråd med dette et relativt høyt fastbeløp. I slike 
tilfeller vil en sammenslåing av flere abonnement til ett abonnement med samme tariff 
føre til at inntektene til everket reduseres uten at kostnadene reduseres tilsvarende. 

KC"iicradresse: Middellhunsgale 29 
POSTadresse: Postboks 5091, Maj. 

030; Oslo 

Telefon: 22 95 95 95 
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Fellesmåling vil i dette tilfellet medføre at kostnader overføres fra kunder som oppnår 
fe"esmåling til andre kunder i nettet. Ved overgang til fellesrnåling bør det derfor brukes 
et forhøyet fastledd. Det er også aktuelt å installere effektmåler og benytte en tariff som 
er basert på effekt dersom et antall mindre kunder med energiavregning samles i et 
abonnement. 

Det går fram av brevene at Kristiansand Energiverk har antydet at fellesrnålingen vil 
medføre et lavere fastledd enn i den vanlige husholdningstariffen (lavere enn kr 750,-) og 
et høyere energiledd (høyere enn 10,5 øre). Det er for NVE litt uklart hva som ligger i 
dette. 

Fellesrnåling som medfører kostnadsbesparelser for everket vil medføre et lavere fastledd 
pr. husstand enn fastleddet for en enkelt husholdningsabonnent. Samtidig bør det 
samlede fastbeløpet for et fellesmålt borettslag være høyere enn fastbeløpet for en 
enkelt husholdningskunde for øvrig. Som nevnt over henger dette sammen med at 
fastleddet i en husholdningstariff normalt dekker mer enn de kundespesifikke 
kostnadene. 

Enørgi/flddet skal etter retningslinjene dekke de marginale tapskostnadene, men kan for 
kunder uten effektmåling i tillegg dekke en andel av de bruksuavhengige kostnadne. 
Både energileddet og fastleddet kan således bidra til dekning av de bruksuavhengige 
kostnadene. Når det gjelder kunder uten effektmåling åpner dagens retningslinjer for at 
everkene selv til en viss grad kan avgjøre hvor stor andel av de bruksuavhengige 
kostnadene som skal dekkes gjennom fastleddet og hvor stor del gjennom energileddet. 

Fordi fastleddet er uavhengig av kundens strømuttak, er det bare energileddet som er 
egnet til å påvirke kundens bruk av nettet. Dette leddet burde ideelt sett til en hver tid 
tilsvare kostnadene ved de marginale tap et uttak påfører nettet. Av praktiske grunner er 
dette ikke alltid mulig. Bl.a. må ulike energiledd for kunder med og uten effektmåling 
aksepteres. NVE stiller seg mer kritisk til at det er behov for å ha ulike energiledd for 
fellesmålte og enkeltmålte kunder (uten effektmåling). NVE vil istedenfor anbefale en 
differensiering av fastleddet eller at det legges til rette for avregning etter en effekttariff. 

Vi vil for øvrig gjøre oppmerksom på at NVE vurderer behovet for nærmere retningslinjer 
når det gjelder fellesrnåling i forbindelse med kommende revisjon av retningslinjene for 
beregning av overføringstariffer . 

Med hilsen 

~
r: sseksjonen 

,I 'tVj~ 
I , n ia~n 

seksjonssjef ~t0'-
~ ,fnut Dyrstad 

førstekonsulent 

Kmll.;. Kristiansand Energiverk, Postboks 2034 Posebyen, 4602 Kristiansand S 



SAK NR. 5 



p. '* RØD KOP, 

A NVE 
NORGES VASSDRAG5-
OG ENERGIVERK 

Nøtterøy-Tjøme Energi AS 
Semsveien 11 

3140 BORGHEIM 

FELLESMÅLING AV KUNDER I BORETTSLAG 

Vår ref. 
NVE 95/2651 
MM/KDY/653.3 

Deres ref. 
KB/RFAa 

Saksbehandler: 
Knut Dyrstad, MM 
22959077 

Vår dato 

1 O AUa 1995 
Deres dato 
03.05.1995 

NVE viser til Deres brev av 3. mai 1995. NVE vil i hovedsak begrense seg til å 
kommentere problemstillinger direkte knyttet til fellesrnåling av overføring av elektrisk 
kraft. Fellesrnåling av nettkunder eller sammenslåing av abonnement er et tema som ikke 
er gitt eksplisitt behandling i retningslinjene for beregning av overføringstariffer . 

Det er NVEs oppfatning at overgang fra enkeltmåling til fellesrnåling av flere abonnement 
som hovedregel bare skal gjennomføres når det foreligger dokumenterbare 
effektivitetsgevinster ved en slik omlegging. Hvis fellesrnåling først og fremst fører til at 
kostnader overveltes fra en nettbrukergruppe til en annen, skal fe/lesmåling bare 
gjennomføres når særlige grunner foreligger. 

NVE anser videre at det vanligvis ikke vil være rimelig at flere separate fysiske 
tilknytninger til everkets nett fellesmåles (såkalt summasjonsmåling). Fellesmåling synes 
mest aktuelt i de tilfeller en juridisk person eier flere lokaler eller leiligheter i samme 
bygning og der bygningens lavspentnett er knyttet til everkets nett gjennom Em ledning 
eller kabel. Fellesrnålingen må i utgangspunktet omfatte all last som går over den fysiske 
tilknytningen. For boligblokker, forretningsgårder O.l. anser NVE at det kan tillates 
gjennomført fellesrnåling for hele bygninger. Ved slik fellesmåling må netteier kunne 
kreve at en juridisk person opptrer på vegne av boligblokken eller forretningsgården, og 
at netteier bare inngår nettavtale med denne ene (juridiske) personen. Kunden får tilsendt 
en faktura og er økonomisk ansvarlig overfor netteier . NVE antar at dette vil være 
forutsetninger for at fellesmålingen skal føre til administrative besparelser for everket av 
betydning. Eksisterende målere for de tidligere enkeltabonnenter er everkets eiendom, og 
kunden må eventuelt forhandle med netteier om leie eller kjøp av disse. 

Mindre brukere har vanligvis ikke effektmåling, slik at overføringstariffen består av 
energiledd og et årlig fastbeløp. Fastbeløpet skal i henhold til NVEs retningslinjer som et 
minimum dekke de kundespesifikke kostnadene. Dette vil i hovedsak være måle
kostnader, fakturering, kundeservice, pålagt enøk, tilsyn etc. NVEs retningslinjer tillater 
imidlertid at fastleddet i tillegg bidrar til dekning aven større del av de bruksuavhengige 
kostnadene i nettet. Mange everk har i tråd med dette et relativt høyt fastbeløp. I slike 
tilfeller vil en sammenslåing av flere abonnement til ett abonnement med samme tariff 
føre til at inntektene til everket reduseres uten at kostnadene reduseres tilsvarende. 
Fellesmåling vil i dette tilfellet medføre at kostnader overføres fra kunder som oppnår 

Kontoradresse: Middelthunsgate 29 
Postadresse: Postboks 5091, Maj. 

C301 Oslo 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefax. 22959000 Postgiro 0803 5052055 
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fellesrnåling til andre kunder i nettet. Ved overgang til fellesrnåling bør det derfor brukes 
et forhøyet fastledd. Det er også aktuelt å installere effektmåler og benytte en tariff som 
er basert på effekt dersom et antall mindre kunder med energiavregning samles i et 
abonnement. 

Vi vil for øvrig gjøre oppmerksom på at NVE vurderer behovet for nærmere retningslinjer 
på dette området i forbindelse med kommende revisjon av retningslinjene for beregning 
av overføringstariffer . 

Når det gjelder fakturering av kraftkjøpet har ikke NVE synspunkter på om den ansvarlige 
nettkunden fordeler fakturabeløpet mellom de fellesmålte enkeltkundene, eller om 
everket påtar seg å gjøre denne fordelingen. Det skal uansett ikke være noen kobling 
mellom dette og vilkår og pris for overføring. Hvordan kraftkjøpet skal faktureres vil være 
et forhandlingsspørsmål mellom leverandør og kunde, der bl.a. ulike priselementer vil 
måtte avgjøre. 

M;~~en 
M~a sseksjonen 

Jons~ 
seksjonssjef 

.Krull;. BoIigbvggelagenes Felleskontor. Postboks 293. 3101 Tønsberg 

A.~ ~ . 
,/ln:t-;yrs~ -

førstekonsulent 
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NVE 
NORGES VASSDRAGS· 

OG ENERGIVERK 

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, 
Sjøfartsgaten 3, 

7700 STEINKJER 

APNINGSBALANSE, MONOPOLVIRKSOMHETEN. 

1) Bakgrunn 

vår ref. 
NVE 95/3149 
M0/ROB/650 

Deres ref. 
DG/ME 101 

Saksbehandler: 
Rolv Bjeliand/M0 
22959313 

Vår dato 

1 7 AUG 1995 
Deres dato 
20.06.95 

I brev av 20.06.95 ber Trøndelag Elektrisitetsverk om å få tilsendt opplysninger om: 

1) Beregningsgrunnlaget og de beregninger som NVE har foretatt og henviser til som 
et grunnlag for sitt vedtak. 

2) En liste over alle Energiverk som har søkt korreksjon av åpningsbalansen for 
monopolvirksomheten. 

2) Beregningsgrunnlaget 
Balanseverdiene ved nettvirksomheten står sentralt i dagens reguleringssystem. 
Mange everk har etablert disse balansene på et sviktende datagrunnlag. Det er derfor et 
omfattende arbeid for NVE å påse at balanseverdiene ved ulike everk er rimelige. 

Som et hjelpemiddel i denne vurderingen har NVE etablert et internt modellapparat som gir 
et estimat for bokført balanseverdi på grunnlag av fysisk anleggsmengde og øvrige_ 
forutsetninger. Sentrale forutsetninger vil her bl. a. være alderen på nettet, priser på 
ulike anleggskomponenter, og indeks for å deflatere kostnadene. 

Prisdataene i våre modellkjøringer er basert på NVE og EFls priser. EFls indekser er nyttet. 
Opplysninger om fysisk anleggsmende er av NTE oppgitt i brev av 29.08.94. Alder på nettet 
er oppgitt i brev av 30.03.95. 

Vi foretar for tiden et arbeide for å utvide og forbedre vårt modellapparat. 

Alderen på det aktiverte nettet er en kritisk faktor i den vurderingen NVE foretar. Som det 
framgår av brev av 30.03.95 fra NTE er det knyttet stor usikkerhet til de opplysningene som 
NTE oppgir. Hvis NTE ser behov for en nøyere vurdering av alderen på nettet for ulike 
nettnivå og for nettet totalt kan, NVE foreta en ny vurdering av åpningsbalansen på 
bagrunn av et bedre estimat. 

Kontoradresse· Mtddelthunsgate 29 
Postadresse. Postboks 5091. Mal 

0301 Oslo 

Telelon :::2959595 
"{"Iela>. 22 95 90 00 



3) Andre energiverk som har søkt om korreksjon av balanse 

Alle vedtak NVE har fattet om åpningsbalansene for energiverk er offentlig informasjon. 
I vedlegg I er det til NTE' s orientering utarbeidet en oversikt over andre energiverk som 
har søkt om korreksjon av åpningsbalansen. 

00000 

Avslutningsvis viser vi til retningslinjene fra juni 1991, hvor det gis anledning til å nytte 
skjønn ved fastsettelse av balansen slik som NTE har foretatt. I disse retningslinjene er 
det samtidig presisert at det skal nyttes forsiktighet når skjønn anvendes. 

Med hilsen 

~~l;f~aVd~~gen 

Pål Meland 
seksjonssjef 

............ L 
.' ~ .. . .--...... " 

.. ~ . 
Rolv Bje and 
rådgiver 
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Vestby Energiverk 
Postboks 164 

1540 Vestby 

RØD KOPI 

Nve 
/JORGES VASSO':",AGS-

Vår ref. 
NVE 95/3632 
M0/KGR/912-623 

Deres ref. 
0S/BD/MA 

Saksbehandler: 
Ketil Grasto/M0 
22959215 

Vår dato 2 9 AUG 19~ 

Deres dato 
17.7.95 

NVE-publikasjon nr. 13/1995 - avkastning på kapitalen i regional- og distribusjonsnettet 

Vi viser til Deres brev av 17.7.95. 

En sentral oppgave for NVE etter Energilovens ikrafttreden er kontroll av energiverkenes 
nettvirksomhet som naturlig monopol. Regnskapsrapporteringen fra energiverkene til NVE 
er det viktigste grunnlaget for kontroll med nettvirksomheten og prisingen av 
overføringstjenester. En god kontroll er avhengig av at regnskapsrapporteringen er 
fullstendig, objektiv og gir et mest mulig korrekt bilde av den økonomiske situasjonen i 
energiverket. Kvalitetskravet understrekes av at revisor skal kontrollere og underskrive 
regnskapsskjema til NVE. 

NVE mottar regnskaper fra i alt 284 omsetningskonsesjonærer, hvorav i overkant av 200 
har nettvirksomhet. NVEs arbeide med regnskapene skal primært være knyttet til analyse -
og ikke oppretting. Gode analyser krever imidlertid god kvalitet på regnskapene. For 
regnskapsåret 1993 var det betydelige feil og mangler i de rapporterte regnskapstall for 
mange energiverk. NVE har derfor nedlagt et betydelig arbeid med å rette opp feilene, slik 
at regnskapene viser et mest mulig korrekt bilde. NVE har tatt denne jobben svært alvorlig, 
og et element i dette arbeidet var utsendelse av brev den 24.11.94 til alle 
omsetningskonsesjonærer med nett slik at netteier selv kunne kvalitetssikre sentrale 
nøkkeltall. Hovedpoenget er at ansvaret for at regnskapsinformasjonen er korrekt er knyttet 
til den enkelte omsetningskonsesjonær - ikke NVE. En av hensiktene med å offentliggjøre 
en rapport som viser økonomiske nøkkeltall for nettvirksomheten var blant annet å vise at 
informasjonen faktisk brukes, jf. at NVE har fattet i alt 27 enkeltvedtak mht. mer
Imindreavkastning for 1993. 

Kvalitetskontrollen rundt rapportert mer-/mindreavkastning spesielt har bestått i å påse at 
avsatt mer-/mindreavkastning gir en tillatt avkastning, dvs. som netteier selv disponerer, 
som ligger innenfor NVEs maksimalsats. Kontroll av kapitalgrunnlaget har vært et viktig 
element i dette arbeidet. 

NVE har forståelse for at 1993-rapporteringen voldte en del problemer. Dataprogrammet 
har en del av skylden for dette, og dette ansvaret hviler på NVE. NVE arbeider kontinuerlig 
med å forbedre dataprogrammet for regnskapsrapporteringen. For 1994-rapporteringen har 
vi blant annet etablert et eget kontroll bilde som gjør at den enkelte omsetningskonsesjonær 
ved selvsyn blir konfrontert med sentrale økonomiske nøkkeltall. Opplagte feil, slik som den 

Kon:ornort?Ss-:? /'.~:,r;c't'/thunSO("?.'f'.- T-fJ!r_;'c~n, '-',~ ;?,:; ,~)S 
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vi her har vært vitne til, vil dermed enkelt avsløres, slik at de nødvendige korreksjoner kan 
foretas fø r regnskapet sendes NVE. 

NVE har forøvrig ikke mottatt andre negative reaksjoner på publikasjonen. 

Vestby Energiverk er nå i vår database registrert med en mindreavkastning på kr 
4 068 000,- for 1993. Vi håper at vi med dette kan anse 1993-rapporteringen som et 
avsluttet kapitel. 

Med hilsen 
Enø~ markedsavdelingen 

~;t:ør 0~~~ T~n~~sen () 
fung. seksjonssjef 
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RØD KOPI 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Møre og Romsdal fylkeskommune 
Byggje- og vedlikehandsavdelinga 
Fylkeshuset 
6400 Molde 

Vår ref. 
NVE 9512588 
MM/ART/653.3 

Dykkar ref. 
1015/95/171.t46/KNGIRIO 

Sakshandsamar: 
Arne M. Torgersen, MM 
229591 56 

NETTKOSTNADER OG OVERFØRINGSKOSTNADER I MØRE OG ROMSDAL 

Vår dato 

o 8 SEPT 1995 
Dykkar dato 
26.04.95 

NVE viser til Dykkar brev av 26. april 1995 om nettkostnader og overføringskostnader i 
Møre og Romsdal. 

Byggje- og vedlikehaldsavdelinga i Møre og Romsdal fYlkeskommune har henta inn prisar 
frå i alt 18 everk. For å kunne samanlikna prisane tok ein utgangspunkt i eit "standard
abonnement" basert på 2.000 driftstimar, ein maksimal effekt på 50 kW og eit årleg forbruk 
på 100.000 kWh. Reknestykket viser at ein slik kunde vil stå overfor store skilnader i pris, alt 
etter kva everk som står for overføringa. Differansen mellom høgaste og lågaste nettleige er 
på meir enn 100%. 

NVE har i nokre år henta inn prisar frå samtlege everk i landet. Ut frå innsamla tal har vi og 
sett opp reknestykke som viser kva ein "standard-kunde" må betale i nettleige. NVEs 
standardkunde har 4.000 driftstimar, maksimaleffekt på 40 kW og eit forbruk på 160.000 
kWh. Prissamanlikningane er dokumenterte i NVE-publikasjon nr. 711995 "Statistikk over 
overføringstariffer i regional- og distribusjonsnett 1995". I kapittel 3, på side IS, står 
statistikken for everka i Møre- og Romsdal 

I vedlegg 1 har NVE sett opp ei samanlikning over dei to priseksempla til Møre og Romsdal 
fYlkeskommune og NVE. Differansen mellom høgaste og lågaste nettleige er på 146% i 
reknestykket til Møre og Romsdal fYlkeskommune men på berre 73% (halve skilnaden) i 
NVEs reknestykke. 

Fleire grunner kan forklare den store skilnaden i differansen mellom høgaste og lågaste pris i 
dei to undersøkjingane. Møre og Romsdal fYlkeskommune legg til grunn ei unormalt låg 
brukstid Everka med høgt fastledd og/ eller høg effektavgift kjem difor dårleg ut. I tillegg 
har nokre aveverka rapportert ulike tal til Møre og Romsdal fylkeskommune og NVE. Dette 
går fram i vedlegg l. Ut frå den informasjon som NVE har fatt frå everka, kan det sjå ut som 
at dei prisane Møre og Romsdal fYlkeskommune har fatL ikkje er referert same nettnivå. I to 
høve har ein fatt pris for anlegg IIlan etTektl1lilling frå everk som har eigen tariff for 
næringskundar på nivå) med effektmåling 
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Å føre fram elektrisk energi er ei oppgåve som krev ulik innsats av ressursar i ulike 
forsyningsområde. Everka opererer under ulike rammevilkår som er bestemt ut i frå 
topografi, demografi og meteorologi. Ein må difor rekne med at det vil vere skilnader i pris 
mellom ulike everk. I tillegg vil ein kunne finne skilnader i ressursinnsatsen mellom everk 
som kan kome av ulik organisering av korleis ein har valt å løyse oppgåvene. 

NVE arbeider med å utvikle metoder for å kunne måle effektiviteten til everka. Den største 
utfordringa i slikt arbeid er å skille ut dei menneskelige faktorar frå dei naturgitte 
rammevilkåra. 

NVE har i vedlegg 2 laga ei oversikt som viser skilnaden mellom høgaste og lågaste pris for 
næringskundar på nettnivå 5 i dei fYlka som har fleire enn fem everk. Samanlikna med Møre 
og Romsdal er det berre tre fYlker av dei andre Il som har mindre skilnad mellom høgaste og 
lågaste pris. NVE oppfattar ikkje at skilnaden i Møre og Romsdal er spesielt høg. 

NVE ber om orsak for at det tok så lang tid å svare på brevet Dykkar. 

Helsing 
Markedsseksjonen 

~1LP1 on Sagen 
seksjossjef 

Ame Torgersen 
førstekonsulent 

Vedlegg 1: Prissamanlikning for 18 everk j Møre og Romsdal 
Vedlegg 2: Skilnad mellom høgaste og lågaste pris på nivå 5 j fylker med meir enn fem 

everk 
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Nordisk Energi as 
Bogstadveien 12 
0355 

RØD KOPI 

NVE 
NORGES VASSORAGS

OG ENERGIVERK 

Vedrørende målerbytte, oppstart av fjernavieser 

Vår ref. 
NVE 3920 
M0ITJO/654 

Deres ref. 
hei/B1 

Saksbehandler 
Torfinn Jonassen/M0 
22959103 

Vi viser til brev fra Nordisk Energi as av 05.08.1995 der NVE blir stilt to spørsmål 
vedrørende måling og avregning av kraftomsetning. 

• «Er det riktig tolking av de nye reglene for målerbytte at alle som har 
timesregisteringsutstyr kan bytte leverandør uavhengig av kvartalsskifte?» 

Vår dato 

08 SF Pi 1995 

Deres dato 
05.08.95 

Dette er riktig under forutsetning at anlegget faktisk blir avregnet etter timesmålte verdier. 

• «Kan vi som leverandør forvente å få beskjed når det blir byttet måler på de anleggene vi 
leverer til?» 

I gjeldene retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning heter det at netteier er 
pliktig til å gjøre informasjon om det timesvise uttaket til de enkelte sluttbrukere kostnadsfritt 
tilgjengelig i et elektronisk lesbart dataformat for leverandø rene. I hø ringsutkastet til nye 
retningslinjer som skal gjelde fra 01.01.96, heter det at for målepunkt som avregnes basert 
på målte timesverdier, skal netteier ved begynnelsen av hver uke oppgi det timesvise 
uttaket til de målepunkt en leverandør leverer kraft til, for foregående uke. 

En leverandør vil derfor gjennom avregningsdata fra netteier få rede på hvilke anlegg som 
avregnes basert på timesmålte verdier. 

Med hilsen 
Økonomiseksjonen 

Il) \.~, 
/ M1~~J~,~~~,j~/'-
fung. ~eksjonssjef 

Kontoradress~} A1ide't3lthunSQafl-:, ~_)~. 

Postadresse_ PCSTClO;';'S 5(191 t.1 .. 1 

0301 05/0 

//:/ 
/ /" 

,/ 

Telefon 2295 95 95 



SAK NR. 10 



RØD KOPI 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Oslo Energi AS 
Postboks 2481 Solli 
0202 Oslo 

Vår ref. 
NVE 95/3002 
M0/KGR/912-651.0 

Deres ref 

Saksbehandler: 
Ketil Grasto/M0 
22959215 

Regnskapsrapportering 1994 - balanseverdier i sentralnettet 

Vår dato 

1 2 SEPT 1995 
Deres dato 

Det vises til Oslo Energis oversendelse av regnskapsrapportering for 1994 datert 30.6.95. 

I regnskapsrapporteringen til NVE for 1994 har Oslo Energi vurdert sentralnettsanleggene til 
substansverdi i balansen. Det hevdes at siden Oslo Energi ikke har innflytelse på 
sentralnettstariffen, defineres ikke utleie av sentralnettsanlegg som en del av 
monopolvirksomheten. Det er derfor ikke rapportert mer-j mindreavkastning for 
sentralnettet. 

NVEs «retningslinjer for beregning av overføringstariffer» omfatter både sentral-, regional
og distribusjonsnett. I retningslinjene heter det at kapitalgrunnlaget for avskrivninger ikke 
skal være høyere enn anleggsmidlenes historiske kost, dvs. anskaffelseskost etter sine 
nominelle verdier. Videre fremgår det av retningslinjene at det skal benyttes lineære 
avskrivninger i henhold til de regler som fremgår av Norges Energiverkforbunds publikasjon 
nr. 355 - 1989. 

NVE vil med henvisning til Kap. 4 i Forskrift til energiloven avvise Oslo Energis påstand om 
at utleie av sentralnettsanlegg ikke inngår som en del av monopolvirksomheten. 
Rapporteringen til NVE for sentralnettet skal følge de samme prinsipper som for regional
og distribusjonsnettet. NVE vil derfor be om at Oslo Energi rapporterer nye balansetall for 
sentralnettet pr. 1.1.94 og 31.12.94 i henhold til NVEs retningslinjer. Vi vil be om at denne 
informasjonen sendes oss innen 1.10.95. 

Når det gjelder det regnskapsmessige avgrensingsproblem i overgangene sentralnett
regionalnett og kraftverker-sentralnett som Oslo Energi omtaler, kreves det at all kapital 
samt tilhørende kostnader og inntekter som knytter seg til overføring av kraft skal 
rapporteres på monopolvirksomheten. Det er videre påkrevet med samsvar mellom 
balanseverdier og de kostnader og inntekter som rapporteres. 
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Når det gjelder behandling av mer-/ mindreavkastning i sentralnettet vil NVE komme tilbake 
til dette. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

0 1 /: )/, "\ 
TJ~~~~~ l< 'Jj. -

tung. seksjonssjef ~( ~~ 
Ketil Grasto 
førstekonsulent 
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RØD KOPi 

! ... 'V'E 
NORGES VASSDiCfAGS-

OC Ef\!EFlGiVERf{ 

Bergen Lysverker 
Postboks 565 
lal5 Ilillcs gt. 10 -
5002 Bergen 

Kontrollhandlinger overfor energiverk 

Vår ref. 
NVE 95-3444 
MØ/KGR/912-650 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Ketil Grasto/MØ 
22959215 

Vår dato 

2 fl SEPT 1995 
Deres dato 

NVE er gitt myndighet til å gi retningslinjer for samt kontrollere kostnadsgrunnlaget for 
netteiernes overtøringstariffer. Hittil har denne oppgaven i hovedsak blitt utført ved at NVE 
avgjør tvistesaker mellom netteier og nettbruker, samt ved å kontrollere mottatte 
regnskaper. 

Som et ledd i monopolkontrollen ønsker NVE nå å gjennomføre konkrete kontrollhandlinger 
ved å oppsøke et antall energiverk. I denne sammenheng er vi avhengige av bistand og 
velvillighet fra energiverkenes side. Viktige områder for gjennomgåelse vil være den interne 
organiseringen og økonomistyringen i everket. Bergen Lysverker er et av de energiverk vi 
ønsker å besøke. Vi ser for oss møter med aktuelle ledere, mellomledere og øvrige aktuelle 
merarbeidere der ulike sider ved Bergen Lysverkers virksomhet gjennomgås. Vi regner 
med å bruke 2-3 dager på selve gjennomføringen. Hovedmålsettingene med 
kontrollhandlingene kan oppsummeres i følgende punkter: 

• forbedre egen forståelse av energiverket, herunder hovedaktiviteter knyttet til 
virksomhetsområdene, organisering av virksomheten samt kostnads- og inntektsstruktur. 

• få innsikt i energiverkets styring av virksomheten, herunder budsjett! resultatansvar samt 
ulike rutiner for å ivareta en tilfredsstillende økonomistyring og -kontroll. 

• avdekke hvilke tiltak! rutiner som er iverksatt for å sikre at kravet til regnskapsmessig 
skille mellom monopol- og konkurranseaktiviteter er tilfredsstillende ivaretatt. 

Et greit utgangspunkt for en gjennomgang er regnskapsrapporteringen til NVE samt 
årsrapportene for 1993 og 1994. 

NVE ønsker primært å avlegge Bergen Lysverker et besøk i perioden 15. - 30. oktober, og 
vi vil be om en tilbakemelding på hvilke dager i dette tidsrommet som passer. Vi håper på 
at Bergen Lysverker vil bistå oss i gjennomføringen av nevnte opplegg, slik at resultatene 
kan brukes for å utvikle og forbedre monopolkontrollen ytterligere. Vi vil be om at tilgjengelig 
dokumentasjon rundt økonomistyringsfunksjonen oversendes NVE i forkant av besøket. 

Vi vedlegger forøvrig en beskrivelse av de enkelte elementene i kontrollopplegget, slik at 
dere har mulighet for å gjøre nødvendige forberedelser. En mer detaljert agenda med 
angivelse av tidsforbruk på de ulike aktivitetene vil bli oversendt med det første. 

;<ont ... ,rr.ort3SSp. t .. 1,ddefrr,'I,'nS9r::L} ;~:: 
P05:cC't:SSt~ ,'""JC:.,t:x::t..:- ~~-:~; /. ~,? 

:'301 ''1~' (' Jo\mmeotd er lagret som: m:\ketil-l\analy",,\ks-br2.doc.26.09.95 
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Avslutningsvis bør det nevnes at NVE har inngått et prosjektsamarbeid med Deloitte & 
Touche som skal bistå i gjennomføringen av kontrollopplegget. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

~ -
~ .):;r w:S--.r--

T in Jonassen 
tung. seksjonssjef 

, 

e~h/ (2rtI~ 
Ketil Grasto 
tø rstekonsulent 
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NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Sandefjord Energiverk 
Postboks 2025 Hasle 
3237 SANDEFJORD 

Vår ref. 
NVE 1995/3865-
MM/AVE/653.3 

Deres ref. 
806/95 187.0 
RAA/MBV 

Saksbehandler: 
Arne Venjum, MM 
22 95 92 58 

OPPFØLGING AV NVES RETNINGSLINJER AV NOVEMBER 1994 

Vår dato 

o 1 OKT 1995 
Deres dato 
01.08.95 

Vi viser til Deres brev av 01 .08.95, der De søker om utsettelse for kravet om å opplyse 
om hvilke priser som gjelder for hhv. overføring og kraft på kundenes avregningsnotaer. 
Vi viser også til telefonsamtale idag med markedssjef R.A. Andersen. 

Sandefjord Energiverk benytter et avregningssystem som ikke er i stand til oppfylle 
retningslinjenes spesifikasjonskrav. Samtidig er det besluttet at Sandefjord Energiverk, 
Andebu elverk og Stokke elverk skal slås sammen til et selskap, og Sandefjord 
Energiverk ser det derfor som lite hensiktsmessig å bytte system før disse everkene er 
slått sammen til et selskap med sannsynlig virkning fra 01.01.96. 

Både Andebu og Stokke elverk har avregningssystem som gjør det mulig å oppfylle 
retningslinjene på dette punktet, og det er sannsynlig at et av disse systemene blir 
valgt for det nye selskapet. 

NVE godtar at Sandefjord Energivert tilpasser seg retningslinjene av november 1994 i 
forhold til de muligheter som eksisterende el avregningssystem gir. NVE forventer at 
tilfredsstillende elavregningssystem blir gjennomført snarlig etter at sammenslåing av 
selskapene er gjennomført. 

Med hilsen 

E0ni k- ~/~markedsavdelingen 

/; / / 
'-.-/ I 

/C)<:<-:.., 
Jon Sagen 

I 

seksjonssjef 

Ame Venjum 
rådgiver 
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Nic Knudtzon 
Risstubben 8 

0374 OSLO 

RØD KOP\ 

NVE 
NORGES VASSORAGS

OG ENERGIVERK 

OVERFØRING AV KRAFT TIL FRITIDSBOLIGER 

vår ref. 
NVE 95/3433 
MM/KDY/653.3 

Deres ref 

Saksbehandler: 
Knut Dyrstad/MM 
22959077 

Vår dato 

o 5 OKT 1995 
Deres dato 
05.07.1995 

Norges vassdrags- og energiverk viser til Deres brev av 5. juli 1997, samt 
telefonsamtaler. I brevet tar De opp spørsmål om tariffering av overføring av kraft til 
hhv. fritidsboliger og husholdninger. De etterspør også generell informasjon om 
retningslinjer for kraftoverføring. 

I forskrift til energiloven av 7. desember 1990, nr. 59 4-4 b heter det: 
"Konsesjonæren plikter å stille ledig overføringskapasitet i nettsystemet til 
disposisjon for andre som forestår elektrisitetsforsyning og for produsenter og 
brukere av elektrisk energi. Denne forpliktelse gjelder også når brukere av elektrisk 
energi kjøper kraft på kraftmarkedet eller fra andre leverandører. Konsesjonæren 
fastsetter overføringstariffene slik at de over tid dekker kostnadene ved drift og 
avskrivning av nettet og gir rimelig avkastning på investert kapital ved effektiv drift. 
Norges vassdrags- og energiverk fastsetter hvert år maksimal avkastningssats ved 
effektiv drift. Konsesjonsæren bør i størst mulig grad utforme tariffer som gjenspeiler 
belastningen på nettet. Konsesjonæren må ikke diskriminere brukere av nettet, men 
tilby like tariffer justert for forskjeller i brukstid, leveringskvalitet m. v." (Vår 
kursivering. ) 

Det framgår av forskriftens samme punkt at: "Norges vassdrags- og energiverk gir 
nærmere retningslinjer for fastsettelse av overføringstariffene. ( .... ) Basert på 
innhentede opplysninger fra konsesjonæren ( ... ) kan Norges vassdrags- og 
energiverk i henhold til retningslinjene for overføringstariffer pålegge konsesjonæren 
å foreta endring av tariffer og vilkår. Ved uenighet om vilkår eller ved tvist om 
beregningsmåten for overføringstariffer og kapasitet, treffes avgjørelse av Norges 
vassdrags- og energiverk." 

NVE har i tråd med hjemmelen i forskriftene gitt ut i retningslinjer for beregning av 
overføringstariffer. De gjeldende retningslinjer ble utgitt i november 1994, og ble 
gjort gjeldende fra 1. januar 1995. Et eksemplar av retningslinjene følger vedlagt. 
NVE arbeider for tiden med å revidere disse retningslinjene, og har utarbeidet et 

Konto c2c:esse MiddeithunS03te 29 
Postacres;;e Postboks 5091.~ Mal 
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Telelon 2295 9S 9S 
Te/elå) ?.? 95 90 00 



høringsutkast som nå er på høring hos sentrale aktører og organisasjoner av 
nettbrukere og netteiere. NVE vil på bakgrunn av høringsutkastet utarbeide nye 
retningslinjer som skal gjelde fra 1. januar 1996. Til orientering følger også en kopi 
av høringsutkastet vedlagt. 

Retningslinjene foreskriver at tariffene skal være punkttariffer. Tariffen skal bestå av 
bruksavhengige og bruksuavhengige ledd. De bruksavhengige ledd er prisledd som 
skal gjenspeile de marginale kostnader nettet påføres ved uttak eller innmating. De 
bruksavhengige ledd skal variere med kundens løpende uttak eller innmating. Gitt at 
det ikke er kapasitetsproblemer i nettet vil den eneste realøkonomiske kostnad som 
nettbrukeren påfører nettsystemet, være de marginale tap som uttaket eller 
innmatingen er opphav til. Det er et bærende prinsipp at brukere av nettet skal stilles 
overfor en pris som er lik den marginale kostnad disse aktørene påfører nettet. 

De bruksuavhengige leddene skal dekke nettkostnader som ikke dekkes inn av 
bruksavhengige ledd. Disse tariff/eddene har ingen prissignalfunksjon, men skal 
utelukkende sørge for å gi netteier kostnadsdekning ved effektiv drift av nettet. 
Nettbruker blir derfor avregnet de bruksuavhengige leddene som en avgift som skal 
være uavhengig av variasjonene i energiuttaket. I dette ligger det disse leddene skal 
være mest mulig nøytrale, og ikke påvirke bruken av nettet. 

Marginaltapsleddet er det bruksuavhengige ledd som skal reflektere de marginale 
tapskostnader ved bruken av nettet. Ved at det gjenspeiler marginale tap gjenspeiler 
det også belastningen på nettet. For kunder uten timesmåling/effektmåling, slik som 
vanlige husholdninger og fritidsboliger, vil marginaltapsleddet være innbakt i det 
samlede energileddet. Energileddet består altså for disse kunder av marginal
tapsleddet og et energibasert restledd (ikke spesifisert på regning). Det energi
baserte restleddet utgjør sammen med fastleddet de bruksuavhengige leddene. Det 
kan bemerkes at det energibaserte restleddet teknisk sett ikke er uavhengig av 
forbruket. De praktiske mulighetene for måling tilsier imidlertid at denne løsningen 
likevel aksepteres i forbindelse med avregningen av bruksuavhengige ledd for 
husholdninger og fritidsboliger. 

Bestemmelsen om ikke-diskriminerende tariffer, jf. sitat fra energilovforskriften 
ovenfor, tilsier at brukerne skal betale de samme tariffer justert for forskjeller i 
brukstid, leveringskvalitet m. v. I dette ligger at netteier skal hensynta brukstida ved 
sin tariffering av de bruksuavhengige ledd. I tillegg skal hensyntas leveringskvalitet 
og andre relevante forhold. Husholdninger og fritidsboliger har målere som ikke 
tillater måling av hver kundes brukstid. Netteier må derfor nøye seg med å anslå 
brukstida for større grupper av brukere. Mange everk har en tariff for energimålte 
næringskunder og en tariff for husholdninger. Dette medfører at alle innefor hver av 
de to gruppene avregnes etter samme tariff, uavhengig av forhold som den enkeltes 
faktiske brukstid. Dette sikrer ikke individuell rettferdighet, men systematiske 
forskjeller mellom gruppene vil bli tatt hensyn til. 

Noen netteiere har også egen tariff for fritidsboliger. I den grad det er en 
gjennomgående og systematisk forskjell på brukstida for fritidsboliger relativt til 
vanlige husholdninger, aksepterer NVE at dette hensyntas gjennom at fritidsboliger 
får en annen tariff enn husholdningene. Netteier må på den annen side også ta 
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hensyn til bl.a. leveringskvaliteten, hvis det her er gjennomgående forskjell mellom 
husholdninger og fritidsboliger. 

Punkttariffsystemet ble innført dels til erstatning for et tidligere avstandsbasert 
tariffsystem. De marginale kostnadene som påføres nettet ved bruk er avhengig av 
avstand i den forstand at dette er et av de forhold som påvirker de marginale tap i 
nettet. De marginale tap og dermed marginaltapsleddet kan variere avhengig av 
utvekslingspunktets plassering i nettet. I distribusjonsnettet er det imidlertid lite 
aktuelt å differensiere marginaltapsleddet mellom de enkelte utvekslingspunkt. Det 
er utfra hensynet til en effektiv drift og utnyttelse av nettet ikke grunn til at avstander 
skal hensyntas ved fastsettelse av de bruksuavhengige ledd. Netteier kan imidlertid 
kreve anleggsbidrag ved tilknytning av kunder som er lokalisert slik at det er særlig 
kostnadskrevende å knytte dem til nettet. 

Med hilsen 

){b}O arkedsavdelingen 

Æ O~c4-? 
nage ekSjOnS~f I6tv'/ $/'lJ-/ 

Knut Dyrståd 
førstekonsulent 

Vedlegg: Gjeldende retningslinjer for beregning av overføringstariffer av november 1994 
Høringsutkast til retningslinjer for beregning av overføringstariffer for 1996 
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RØD KOPI 
NVE 

NORGES VASSDRAGS· 
OG ENERGIVERK 

Drammen Energinett KB 
Postboks 7007 
3007 DRAMMEN 

Vår ref. 
NVE 1995/4043-
MM/AVE/653.3 

Deres ref. 
94/139--521.22 
MaBjl 

Saksbehandler: 
Arne Venjum, MM 
22 95 92 58 

Vår dato 

o 6 OKT 1995 
Deres dato 
18.08.95 

NETTKONTRAKT MELLOM DRAMMEN ENERGINETT KB OG DRAMMEN KRAFT AS 

Vi viser til Deres brev av 18.08.95. I brevet blir NVE bedt om å vurdere om 
overføringslinjene fra kraftstasjonene Kaggefoss og Gravfoss til Drammen bør anses 
som produksjonsrelaterte linjer eller som en del av overføringsnettet til Drammen 
Energinett KB (DEN). Drammen Kraft AS (DK) står som eier av kraftstasjonene. I brevet 
vises det også til at DEN og DK har kommet til enighet om et avtaleutkast som 
innebærer at overføringslinjene fra de nevnde kraftstasjonene til Drammen inngår som 
en del av DENs nett. 

Vi viser også til møte 18.09.95 mellom DEN, DK og NVE, der saken ble nærmere 
gjennomgått. 

NVEs vurdering 

NVE vil ikke her foreta en vurdering av alle sidene ved den avtale som er akseptert av 
både DEN og DK, men spesielt fokusere på spørsmålet om overføringslinjene fra 
Gravfoss og Kaggefoss mot Drammen skal oppfattes som produksjonsrelaterte eller 
ikke. 

Kraftstasjonene Gravfoss og Kaggefoss er koblet opp mot et 50 kV-nett (2 masterekker 
og 4 ledninger) mot Drammen. Fra Gravfoss kraftstasjon går det også en 10kV-linje 
mot Modum. Denne tilhører Modum Elverk. I tillegg er det en avgreining (10 kV) mot 
Nedre Eiker ved Solberg transformatorstasjon. 

I NVEs retningslinjer for 1995 heter det at "Nettkostnader i de nettanlegg der 
krafttransporten skjer enveis fra kraftverket til nærmeste utvekslingspunkt i nettet, og 
som ikke er i bruk når kraftverket er ute av drift, skal dekkes fullt ut av 
virksomhetsområdet produksjon." 

Slik nettbildet er i det aktuelle området kan ledningene fra kraftstasjonene til Drammen 
være strømførende selv om produksjonen ved Gravfoss og Kaggefoss stanser, da 
strømmen i prinsippet kan flyte mellom Modum, Nedre Eiker og Drammen. Formelt sett 

Kontoradresse. M,ddclthunsaale :eG 
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kan det derfor sies at 50 kV-nettet fra de to kraftstasjonene mot Drammen strengt tatt 
ikke kan oppfattes som produksjonsrelatert. 

Et annet forhold er at linjene mot Nedre Eiker og Modum har 10 kV spenning, mens 
linjene fra Gravfoss/Kaggefoss mot Drammen har 50 kV spenning. En vesentlig andel 
av dette nettet er derfor dimensjonert ut fra kraftstasjonenes behov for å få 
produksjonen ut på nettet, og representerer slik sett liten verdi for forsyningen til 
Modum og Nedre Eiker. 

Det aktuelle 50 kV-nettet har svært begrenset betydning for forsyningen til Modum og 
Nedre Eiker. Spørsmålet blir da om dette nettet har noen forsyningsmessig betydning 
for Drammen? 

Drammen forsynes idag via et 50 kV-nett fra Langum transformatorstasjon, samt fra 
Gravfoss/Kaggefoss. Kapasiteten over Langum er presset i tunglastsituasjoner, noe som 
gjør at DEN er avhengig av Gravfoss/Kaggefoss for å kunne ha en tilstrekkelig 
leveringskapasitet/-sikkerhet mot Drammen. 

NVE aksepterer at forsyningen til Drammen ikke er tilstrekkelig basert på eksisterende 
linjeforbindelser over Langum. Uten linjene mot Gravfoss/Kaggefoss ville alternativet 
vært å forsterke forbindelsen over Langum. På denne bakgrunn kan det hevdes at 
denne forbindelsen har en forsyningsmessig funksjon, og derfor kostnadsmessig bør 
belastes DEN. 

Et annet moment som framføres i saken er at som følge av forsyningssituasjonen mot 
Drammen, er kraftstasjonene underlagt spesielt strenge kjørerestriksjoner gjennom 
driftskoordineringen, og at dette kan være tapsbringende for DK. Tatt i betraktning av 
at Kaggefoss (63 MW) ikke har noen reguleringsmulighet og Gravfoss (17 MW) bare 
har en begrenset reguleringsmulighet finner ikke NVE å kunne tillegge dette noen vekt. 

Slik forsyningssituasjonen er i Drammen finner NVE ut fra en samlet vurdering ikke at 
det er grunnlag for å gripe inn mot den kostnadsfordeling som er lagt til grunn i 
utkastet til avtale mellom DEN og DK. Vi vil påpeke at NVEs vurdering er knyttet til 
eksisterende forsyningssituasjon, og at forsterkninger av forbindelsen mot Drammen 
eller andre endringer i nettbildet vil kreve en ny vurdering. 

Med hO en 

E~ fa;~arkedsavdelingen 

/~(/0e0 
n Sagen 'I 

eksjonssj6f ~j{, ol 
Arne VenJum 
rådgiver 
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Røo KOPI 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, 
Sjøfartsgaten 3, 

7700 STEINKJER. 

ÅPNINGSBALANSE, MONOPOLVIRKSOMHETEN_ 

Vår ref. 
NVE 95/3149 
M0/ROB/650 

Deres ref. 
DGIME 101 

Saksbehandler: 
Rolv Bjelland/M0 
22959313 

Vår dato 

26 . OKT 1995 
Deres dato 
28.08.95 

Vi viser til Deres brev av 28.08.95 hvor NTE hevder at vårt brev av 17.08.95 ikke gir 
tilfredsstillende forklaring på at den korrigerte åpningsbalansen til NTE ikke kan godkjennes. 
NTE ber samtidig om å gjennomgå datamaterialet og beregningsmodellen sammen med 
NVE. 

NTE ber også om forlenget klagefrist på vedtak av 07.07.95. 

Klagefrist på NVFs vedtak av 07.07.95 utsettes til 3 uker etter at dette brevet er mottatt av 
NTE. 

Som angitt i retningslinjer for Energiverk om Årsoppgjør, Åpningsbalanser M. V. av juni 91 
skal åpningsbalansen i utgangspunktet bregnes på bakgrunn av historisk anskaffelseskost 
og bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivningene forutsettes beregnet ifølge Norges 
energiverkforbund avskrivningsplaner; jfr publikasjon 355-1989. 

For energiverk hvor det er vanskelig å få oversikt over historiske anskaffelseskosJrtåder, 
tillates det benyttet skjønn. 

Den balanseverdien som NTE søker om er ikke dokumentert på grunnlag av historisk 
investeringsførte regnskapstall. 

NVFs vurderingen av søknaden fra NTE om å oppskrive åpningsbalansen må derfor 
baseres på skjønn. 

Forskriftene av juni 1991 presiserer at det skal utvises forsiktighet når åpningsbalansene 
fastsettes på bakgrunn av skjønn. 
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I brev av 29.08.94 angir NTE: 

"NTE har søkt om å korrigere verdiene på åpningsbalansene for nivå 4 og 5 i 
fordelingsnettet. Det har vist seg at man i vurderingene mellom drift/vedlikehold og 
investeringer ikke har klart å holde like god regnskapsadskillelse som i andre deler av 
anleggsmassen. NTE har derfor gått inn i de enkelte år og vurdert forholdet mellom 
bokførte driftskostnader og investeringer, og utførte nyanlegg, oppgraderinger m.v., og 
skjø nnsmessig korrigert for antatt avvik.» 

NVE godtar ikke at en netteier søker om å kunne korrigere visse deler av nettet som man 
finner å ligge for lavt, mens resten av nettet er uendret. NVE har derfor foretatt en 
totalvurdering av NTE' s nett. 

Et utgangspunkt for NVFs vurdering av balansen er dagens fysiske anleggsmengde for 
nettvirksomheten. Opplysninger om de fysiske nettkomponentene er basert på informasjon 
innsendt av NTE i brev av 29.08.94. 

I tillegg til de fysiske nettstørrelsene har NVE nyttet EFrs priskatalog for å foreta en 
vurdering av nivået på nyverdien på NTFs nett. På bakgrunn av EFrs indeks og anslag 
på alder på nettet som oppgitt i NTE' s brev av 30.05.95 har vi vurdert om det er rimelig å 
tillate korrigering av balansen som er omsøkt. Vi har i denne sammenhengen også 
hensyntatt at NTE har mottatt tilskudd på 160,726 mill. 

Vi har i tillegg bl.a vektlagt at NTE ikke har dokumentert med regnskapstall at balansen 
skal endres. Søknaden gjelder ikke en etablering av ny balanse, men en korrigering av den 
eksisterende balansen på visse områder. NVE vil påpeke at retningslinjenes krav om 
forsiktighet i skjønnsvurderingen i særlig grad vektlegges ved korrigeringer av allerede 
etablerte balanser. 

NVE håper at vi med dette har gitt en tilfredsstillende svar på Deres spørsmål. Vi antar at et 
møte mellom NTE og NVE ikke lenger er aktuelt. 

00000 

Vi har oppdaget at vi i vårt brev av 07.06.95 har kommet i skade for å skrive at NIE's 
balanse før oppskrivning pr 01.01.91 var kr 946078000. Riktig beløp skal være ~ 
kr 936078000. Vi beklager dette. -

Med hilsen 

~ og markedsavdelingen 

T i V~J \ <'1Q';jfc~ _____ (9~~ ona4n ~ 
fung. seksjonssjef 

Rolv Bjelland 
rådgiver 
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RØD KOPI 
NVE 

NORGES VASSDRAGS· 
OG ENERGIVERK 

Franklin M. Tellefsen 
Haukeberget 39 

5095 Ulset 

vår ref. 
NVE 95/1755 
MM/KDY/653.3 

Deres ref 

Saksbehandler: 
Knut Dyrstad/MM 
22959077 

STRØMPRISER - OVERFØRING AV STRØM TIL HYTTE 

Vår dato 

2 7 OKT 1995 
Deres dato 
04.03.95 

Norges vassdrags- og energiverk (NVE) viser til Deres brev av 4. mars 1995 og til 
NVEs redegjørelse pr. telefon i saken i juli. I tråd med dette ansees ikke saken som 
en tvistesak, men en forespørsel. 

Etter den nye energiloven som trådte i kraft i 1991 består strømprisen til en kunde av 
en kraftpris og en overføringspris. Kraften er i prinsippet en konkurranseutsatt vare, 
som kan kjøpes fra ulike leverandører i markedet. Leverandørene har fri tredjeparts
adgang til nettet, og har krav på å få levere kraft til sine kunder uavhengig av hvem 
som eier nettet kunden er knyttet til. Det er ingen form for offentlig prisregulering på 
elektrisk kraft. Det er visse transaksjonskostnader som må betales til netteier i 
forbindelse med bytte av leverandør, både for kunden og for leverandøren. NVE har 
gitt ut retningslinjer for måling og avregning som setter grenser for hvor store 
transaksjonsgebyrer netteier kan kreve. Bytte av kraftleverandør er nå en r~~listisk 
mulighet også for mindre kunder. Det kan nevnes at mange vanlige husholdninger 
har benyttet seg av muligheten til å bytte leverandør. Også hyttekunder har foretatt 
bytte av leverandør, fortrinnsvis da gruppevis i regi av f.eks. hyttevelforeninger. 

Overføringsnettene er konsesjonspliktige monopol, hvor konsesjonærene er under
gitt regulering av NVE i form av konsesjonsvilkår. NVE har gitt retningslinjer for 
beregning av overføringstariffer. Tariffene for overføring skal settes i henhold til 
disse. Overføringstariffer betales til den netteier kunden er tilknyttet, uavhengig av 
hvem som er kraftleverandør. Tariffene skal være ikke-diskriminerende. NVE er i 
følge forskrift til energiloven gitt myndighet til å fatte avgjørelse i saker der det er 
tvist mellom netteier og kunde om overføringstariffene. NVE krever at en kunde som 
bringer inn en tvist først har forsøkt å ta opp saken med netteeier. ' 

For vanlige husholdnings- og hyttekunder består overføringstariffen av et energiledd 
(pr. kWh) og et fastledd (fastbeløp pr. år). De eneste kostnadene en bruker direkte 
påfører nettet ved sitt uttak av kraft er tapskostnader. Energileddet er forutsatt å 
dekke kostnader knyttet til tap i nettet, i tillegg til deler av de øvrige kostnadene. 

Kontoradresse. MiddelrhunSUare 29 
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Energileddet gir imidlertid ikke full dekning av alle netteiers kostnader. Fastleddet, 
som altså er uavhengig avenergiuttaket, dekker de resterende kostnadene. 

Også en kunde med lavt strømforbruk, f.eks. en hytte som brukes sjelden, ma 
tilknyttes nettet og det må bygges og vedlikeholdes nett helt fra kraftkilde fram til 
uttak med tilstrekkelig kapasitet til å overføre kraft når denne hytta har sitt 
maksimale kraftuttak. Det vil derfor ikke være i tråd med ikke-diskriminerings
prinsippet å belaste alle de faste, bruksuavhengige kostnadene i nettet bare i forhold 
til det totale energiuttaket. 

Størrelsen på fastleddet relativt til energileddet har betydning for hvordan de faste 
kostnadene i nettet fordeles mellom kunder med lavt og høyt forbruk. NVE har ikke 
anbefalt noe bestemt nivå på fastleddet ut over at det minimum skal dekke de 
kundespesifikke kostnadene knyttet til måling, avregning, fakturering, abonnement 
og tilsyn. 

Med hilsen 

j1;En, og markedsavdelingen 

0::--h 
on agen 

seksjonssjef 
'/ Å /( '/ . . -~-.p. -

(~"1/ ~; h .' l 

Kn~t Dyrsrad 
førstekonsulent 

Kopi: Forbrukerrådet i Hordaland, østre Murallmenning 7, 5012 Bergen 
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RØD KOPI 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Nittedal Energiverk 
Rådhuset 
1482 Nittedal 

Utstyr for timesmåling 

Vår ref. 
NVE 95/4510 
M0fTJOI 

Deres ref. 
65.011/ole 

Saksbehandler: 
Torfinn Jonassen/M0 
229591 03 

Vår dato 

o l) NOV 1995 
Deres dato 
20.09.1995 

Nittedal Energiverk (NEV) har i brev av 20.09.1995 bedt NVE uttale seg vedrørende 
kostnader som NEV har hatt i forbindelse med installasjon av utstyr for timesmåling av 
kraftuttak hos NSBs anlegg i Nittedal. 

I sitt brev viser NEV til at de samlede kostnadene ved installasjon av nødvendig utstyr for 
timesmåling for NSBs tre målepunkt utgjør kr 33.088.15. NEV mener det er en urimelig 
konsekvens av retningslinjene at de kun får dekket kr 2.000,- pr. målerpunkt pr. år. 

I henhold til NVEs retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning av 5. oktober 
1994, kan ikke netteier påregnes å få dekket mer en kr 2.000, - pr. målepunkt for 1995, 
under den forutsetning at ikke annet er avtalt med leverandør/sluttbruker. 

I NVEs retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning av oktober 1995 heter det: 
«En sluttbruker kan kreve at målepunkt med forventet årlig energiuttak mindre enn 500.000 
kWh, skal avregnes basert på målte timesverdier. Sluttbruker må i så fall selv dekke 
merkostnadene forbundet med timesmålingene.» Dette innebærer at en netteier i 1996 kan 
kreve inn differansen mellom de totale kostnadene ved timesmålingen og innkrevet gebyr i 
1995, gitt at sluttbruker fortsatt ønsker avregning basert på målte timesverdier. 

Med hilsen 

/;1, . iseksjonen 

Wi:' l " i J ... 

, ~~ ~rG'\':J;f~· 
T inL,_~~nassen 
fung. seksjonssjef 

Kontoradresse. Mlddelthunsgate 29 
POSTadresse.· Pos!boks 51791. Maj. 

0307 Oslo 

Telefon.· 22 95 95 95 
Telefax.· 22 9590 De 

~-:W~ 
y '-

Magnusi-Kø ber 
førsteKonsulent 

POSr{liJO 08035052:.155 
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RØD KOPI 

NVE 
NORGES VASSDR,L;GS

CG ENERGIVERK 

Førde Sementvarefabrikk 
Postboks 295 
6801 Førde 

Vår ref. 
NVE 95/4183 
M0/KGR/912-653.0 

Deres ref. 

Saksbehandler: 

Ketil Grasto/M0 
22959215 

Vår dato 

Deres dato 
288.95 

Vedrørende forespørsel om kostnadsgrunnlag for overtøringstariffen til Sunnfjord 
Energiverk 

Det vises til Deres brev av 28.8.95 

NVE har blant annet som oppgave å kontrollere nettselskapenes kostnadsgrunnlag for 
beregning av overtøringstariffer. Prisingen av overtøringstjenestene skal i henhold til 
energiloven med forskrift være kostnadsbasert. Nettselskapene rapporterer årlig utfyllende 
regnskapsinformasjon til NVE, der det samlede kostnadsgrunnlaget for overtøringstariffen 
framgår. Rapporteringen fra nettselskapene har pågått fra og med 1993, og NVE besitter 
dermed pr. dags dato regnskapsinformasjon for to år. 

Samlede kostnader i Sunnfjord energiverk som lå til grunn for overføringstariffen var i 1993 
ca. 52 mill. kroner inkludert 11 % avkastning på investert kapital. Avkastningen tilsvarte 
dermed den maksimalt tillatte avkastning fastsatt av NVE. I 1994 utgjorde det totale 
kostnadsgrunnlag inkludert 7% maksimalavkastning 48,4 mill. kroner. Samlede kostnader 
som ligger til grunn for overføringstariffen i Sunnfjord energiverk er dermed noe redusert fra 
1993 til 1994, vesentlig som følge av redusert avkastning. 

Etter samtale med Rune Reed i Sunnfjord energiverk er det NVEs forståelse at den 
tarifføkning enkelte kunder av Sunnfjord energiverk har opplevd i 1995 sammenliknet med 
1994 i hovedsak skyldes overgang til 2 måneders avregningsperiode og 
kvantumsdifferensiert tariff i henhold til NVEs retningslinjer. Reed framholdt at dersom man 
betrakter perioden 1993 til 1995 under ett, har det ikke vært noen økning i 
overføringstariffen til Førde Sementvarefabrikk. I følge Reed er overføringstariffen redusert 
fra og med 1.7.95 i forhold til tariffen pr. 1.1.95 

Basert på regnskapsinformasjon fra Sunnfjord energiverk for 1993 og 1994, Sunnfjord 
energiverks budsjettall for 1995 samt NVEs statistikk for overføringstariffer har NVE pr. i 
dag ingen grunn til å tro at kostnadsgrunnlaget for overfø ringstariffen er økt fra 1993 til 
1995. En overgang til 2 måneders avregningsperiode samt tilpasning til NVEs 
«retningslinjer for beregning av overføringstariffer» med kvantumsdifferensiering kan 
imidlertid ha ført til tariffendringer for enkelte kundegrupper, uten at dette representerer noe 
brudd på NVEs regelverk . 

.'\ I-',r,:(~( ,:. ~;,' (- _'~, t. ; 1,";cit:..;/;(I:Jnsga re 7.L. 
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I prinsippet bør hver enkelt kundegruppe i tillegg til å dekke de marginale tapskostnader i 
nettet dekke «sin» andel av de bruksuavhengige kostnadene, inkludert avkastning. NVE 
har ingen kommentarer til Sunnfjord energiverk sin tariffutforming. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

~~ \ ... c:k. r .. ~ jt:..~~:'?J.r'-
Torfi Jonassen 
fung. seksjonssjef ~( G(~ 

Ketil Grasto 
fø rstekonsu lent 
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RØD KOPI 
NVE 

NORGES VASSDRAGS
OG ENERGIVERK 

Drammen Kraft AS 
Boks 1029 
3001 Drammen 

Vår ref. 
NVE 95/3304 
M0ITJO/654 

Deres ref. 
00.176.900-95102306.ULM 

Saksbehandler: 
Torfinn Jonassen/M0 
229591 03 

Retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning 

Vår dato 

Deres dato 
23.10.95 

Drammen Kraft har i brev av 23.10.1995 kommentert forhold vedrørende retningslinjer for 
måling og avregning av kraftomsetning av oktober 1995. 

Gebyr som netteier kan kreve for hver leverandør som selger kraft i netteiers kraftnett på 
inntil kr 4.000,- (eks!. mva.) pr. kalenderår. Drammen Kraft hevder i sitt brev at ifølge 
retningslinjene for måling og avregning av kraftomsetning av 5. oktober 1994 som gjelder 
fra 01.01.1995 til 31.12.1995, kan netteiere i dag ta 4.000,- pr år i gebyr; dvs kr 2.000,- for 
et halvår og kr 1.000,- for et kvartal. 

I retningslinjene for måling og avregning av kraftomsetning av 5. oktober 1994 heter det: «I 
tillegg kan netteier ta et gebyr på inntil kr 4.000,- pr. år fra hver enkelt leverandør som 
selger kraft i konsesjonsområdet.» NVE har i foredrag og ved muntlig henvendelse fra 
leverandører og netteiere, presisert at størrelsen på gebyret er uavhengig av hvor stor 
andel av året en leverandør har solgt kraft i netteiers kraftnett. Det er derfor ikke riktig slik 
det fremkommer av Drammen Krafts brev at størrelsen på gebyret for 1995 er avhengig av 
hvor stor andel av året en leverandør har solgt kraft i netteiers kraftnett. 

I retningslinjene for måling og avregning av kraftomsetning av oktober 1995 som gjelder fra 
01.01.1996 er det presisert at gebyret gjelder pr. kalenderår for å klargjøre at gebyret er 
uavhengig andelen av året en leverandør har solgt kraft i netteiers kraftnett. Reelt sett 
representerer imidlertid ikke retningslinjene som skal gjelde for 1996 noen endring når det 
gjelder det omtalte gebyret fra retningslinjene som gjelder for 1995. 

Årsaken til at NVE har fastsatt at gebyret er uavhengig av andelen av året en leverandør 
har solgt kraft i netteiers kraftnett, er at kostnadene for netteier som gebyret skal dekke, i 
stor grad er de samme uavhengig av andelen av året en leverandør har solgt kraft i netteier 
kraftnett. 

Drammen Kraft hevder videre i sitt brev at gebyret på kr 4.000,- pr. kalenderår er for høyt i 
forhold til netteiers kostnader i forbindelse med håndtering aven leverandør i sitt nett. NVE 
har ved fastsettelse av gebyret tatt en skjønnsmessig vurdering av netteiers merkostnader 
ved gjennomføring av rutiner for håndtering av leverandører i henhold til NVEs 
retningslinjer. Rutinene vil hovedsakelig bestå av følgende: 

f\2ntoradresse "',1iCc·e.':.~iJnsaa.tt:? 29 
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• Innhenting av data fra timesmålte avregningspunkt. 
• Beregning av hver leverandørs andel av ikke timesmålt uttak. 
• Beregning av den justerte innmatingsprofilen. 
• Fordeling av den justerte innmatingsprofilen pr leverandør. 
• Ukentlig oversending av data til hver leverandør og til Statnett Marked. 
• Gjennomføring av periodevis oppgjør mellom netteier og hver enkelt leverandør. 

I vurderingen av gebyrets størrelse har NVE lagt vekt på at retningslinjene innebærer en 
betydelige omlegging av netteiers rutiner, og at det i liten grad er utviklet standard Edb
verktøy som kan automatisere rutinene i forbindelse med de datamengder som skal 
håndteres. På denne bakgrunn anser NVE at de kostnader som gebyret skal dekke normalt 
ikke vil være under gebyrets størrelse. 

NVE regner med at netteiers kostnader ved håndtering av leverandører vil bli redusert over 
tid etler hvert som rutinene blir mer automatisert, noe som også vil bli reflektert gjennom 
den maksimale størrelse på gebyret fastsatt av NVE. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

I -Jf/() 
. /~C-tAi.-::''''' 
~n Moen/ 

!ctvdelingsdirektø r 

Kopi: 

Nærings- og energidepartementet 
Konku rransetilsynet 
Forbrukerrådet 
EnFo 

fl O~ :Jlfif~~ /TU~JOnassen 
fung. seksjonssjef 
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RØD KOPI 
NVE 

NORGES VASSDRAGS
OG ENERGIVERK 

NSB Servicesenter 
Innkjøp Drammen 
Postboks 2400, Strømsø 
3003 Drammen 

VEDRØRENDE BYTTE AV KRAFTLEVERANDØR 

Vår ref. 
NVE 95/2551 
M0/PMEl654 

Deres ref. 
Eystein Sundby 

Saksbehandler: 
Torfinn Jonassen/M0 
229591 03 

Vår dato 

o 5 DES 1995 
Deres dato 
12.10.95 

NSB ber i brev av 12.10.95 NVE uttale seg om noen problemstillinger vedrørende bytte av 
kraftl everandø r. 

1_ Begreper innen den totale elforsyningen 

Konkurransetilsynet vil innen utgangen av 1995 sende en forskrift til høring om hvordan 
priser på kraft til forbrukere skal meddeles. Hvilke begreper som skal brukes av 
kraftleverandører og nettselskaper ved henvendelser til forbruker, vil også bli regulert 
gjennom denne forskriften. Det er grunn til å tro at forskriften blir vil tre i kraft i begynnelsen 
av 1996. 

2. Forsendelsesadresse ved melding om overføring av anlegg til ny kraftleverandør 

I tilfeller der lokalt kraftleverandør og netteier er to adskilte selskap, skal sluttbruker sende 
melding om overføring til ny leverandør til netteier. Myndighetene har ikke satt noen formell 
krav til særskilt samarbeid mellom lokal kraftleverandør og netter. NVE vil her understreke 
at lokal kraftleverandør har ingen retter eller plikter ovenfor netteier, enn hva gjelder for 
andre leverandører som selger kraft i netteiers kraftnett. 

3. Frist for effektuering av overføring av anlegg til ny kraftleverandør 

I retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning av oktober 1995 som gjelder fra 
01.01.1996 heter det at netteier kan kreve å få meddelt skifte av leverandør innen 4 uker 
før skifte skal skje. NVE har ikke utarbeidet retningslinjer vedrørende økonomisk 
kompensasjon til sluttbrukere dersom eventuelle retningsgivende frister ikke overholdes. 

4_ Eventuelle nye retningslinjer fra NVE 

Det er gitt ut nye retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning av oktober 1995, 
som gjelder fra 01.01.1996. Retningslinjene har ikke tilbakevirkende kraft. 
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5. Overføring av anlegg med forbruk under 500 000 kWh pr år til ny leverandør som 
krever fjernavleser-utstyr montert på anlegget 

I henhold til retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning av 5. oktober 1994 
fremkommer det at for å dekke kostnadene ved timesmåling for målepunkt under 500 000 
kWh pr år, har netteier anledning til å ta et årlig gebyr med begrensning oppad til kr 2000,
pr målepunkt. NVE har i brev til NSB av 20.05.1995 presisert at hvis netteier får særskilt 
store kostnader med å foreta timesmåling, bør anlegget avregnes etter den justerte 
innmatingsprofilen. Etter NVEs vurdering er det særskilt store kostnader hvis netteiers 
årskostnader ved timesmåling overskrider kr 4500,-. 

Med hilsen 
Økonomiseksjonen 

/lJ ~ ~<lc"~ 
L l~nn Jonassen 

fung. seksjonssjef 

I 
/ ' / 
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I ! 

1A1(;lA~ 
Magnus øber 
førstek nsu lent 

Vedlegg: Retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning av oktober 1995 
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