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Reguleringsaker vedrørende kapitalgrunnlag og avkastning i henhold til retningslinjer for
beregning av overføringstariffer .

•

Reguleringsaker vedrørende retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning.
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1. INNLEDNING
Med hjemmel i forskriften til energiloven § 4-4, bokstav a) er NVE gitt myndighet til
godkjenning av organisering og regnskapsførsel av konsesjonærene.
Denne rapporten viser NVEs vedtak i reguleringssaker for andre halvår i 1995.
Formålet med rapporten er å gi en oversikt over de saker som har vært til behandling,
samt at den gir en gjennomgang av NVEs saksbehandling som kan være nyttig for alle
parter som har interesse av spørsmål vedrørende vilkår av intern organisering og
regnskap.
I konkrete problemstillinger bør en primært konsultere "Forskrift til energiloven" (Forskrift av 7.desember 1990 nr. 959 med endringer) og siste utgave av NVEs
retningslinjer for beregning av overføringstariffer, datert november 1994, veiledning for
regnskapsrapportering, datert mars 1994 og retningslinjer for måling og avregning,
datert oktober 1994 og som senere er blitt oppjustert via nye rundskriv. Alle NVEs
vedtak i andre halvår 1995 er foretatt utfra ovennevnte forskrift/retningslinjer.
Kapitel 2 vedrører alle reguleringssaker som er innkommet til NVE i løpet av andre
halvår 1995. Hovedtyngden av NVEs avgjørelser i disse sakene vedrører fastsettelse
av mer-/mindreavkastning og godkjenning av åpningsbalansen.
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2. REGULERINGSSAKER andre halvår 1995
Etter forskriften i energiloven bl.a. § 4 - 4,bokstav a) er NVE gitt myndighet til å
innhente opplysninger fra konsesjonærene vedrørende intern organisering og
regnskap.
Nedenfor gis det en oppstilling av NVEs vedtak som er gjort i løpet av andre halvår i
1995 (ialt 14 saker), fortrinnsvis saker i forbindelse med fastsettelse av mer-/mindreavkastning og godkjenning av åpningsbalansen.
NVEs avgjørelser foreligger i brevform, dersom saken er blitt innklaget til NOE
foreligger også NOEs avgjørelser i brevform.

SAK NR. 1
Konsesjonær: Ulstein Energi AlS
- Fastsettelse av mer/mindreavkastning for 1993
Status: Ikke godkjent av NVE. Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 2
Konsesjonær: Vest-Agder Energiverk
- Balansverdier i Flekkefjord Elektrisitetsverk
Status: Godkjent av NVE.

SAK NR. 3
Konsesjonær: Våle kommunale elverk
- Oppskrivning av anleggskapital
Status: Godkjent av NVE.
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SAK NR. 4
Konsesjonær: Skjerstad Kraftlag AlL

- Oppskrivning av anleggskapital
Status: Godkjent av NVE.
SAK NR. 5
Konsesjonær: Sognekraft

- Korrigering av mer/mindreavkastning for 1993
Status: Ikke godkjent av NVE. Vedtaket ble påklaget til NOE.
Departementet har i brev av 12.02.96 sluttet seg til NVEs avgjørelse.

SAK NR. 6
Konsesjonær: Oppland Energiverk

- Endring av kapitalgrunnlaget for beregning av regionalnett-tariff
Status: Ikke godkjent av NVE. Saken er påklaget i brev av 23.11.95.

SAK NR. 7
Konsesjonær: Luster Energiverk AlS

- Justering av bokført verdi på nettanleggene
Status: Godkjent av NVE.

SAK NR. 8
Konsesjonær: Vest-Agder Energiverk

- Tilbakebetaling av meravkastning - Flekkefjord Elektrisitetsverk
Status: Godkjent av NVE.

SAK NR. 9
Konsesjonær: Sandefjord Energiverk

- Sletting av meravkastning
Status: Ikke godkjent av NVE. Saken er ikke påklaget.
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SAK NR. 10
Konsesjonær: Troms Kraftforsyning DA
- Justering av bokført verdi - fordelingsnett
Status: Delvis godkjent av NVE. Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 11
Konsesjonær: Borre Energi AS
- Endring av budsjettert avkastning 1995
Status: Godkjent av NVE.

SAK NR. 12
Konsesjonær: Hamar-regionen Energiverk
- Meravkastning for Hamar-regionens Energiverk for 1993
Status: Ikke godkjent av NVE. Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 13
Konsesjonær: AlL Flesberg Elektrisitetsverk
- Justering av bokført verdi på nettanleggene
Status: Godkjent av NVE.

SAK NR. 14
Konsesjonær: Hadeland Energiverk
- Meravkastning 1993
- Tilbakeføring av meravkastning og fastsettelse av meravkastningens
størrelse
Status: Delvis godkjent av NVE. Saken er ikke påklaget.
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SAK NR. 1

RØD KOPI
Vår ref.
Vår dato
NVE 95/3450
M0/KGR/912-650 O5 JUL

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Deres ref.

1995

Deres dato

Ulstein Energi AS
Storhølvegen 9
6065 Ulsteinvik

Saksbehandler:
Ketil Grasto/M0
22959215

Fastsettelse av mer-I mindreavkastning for 1993
Det vises til regnskapsrapporteringen til NVE for 1993.
NVE fatter vedtak i saken i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring,
omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 07.12.90
med hjemmel i energiloven av 29.06.90 nr. 50.
For 1993 regulerer NVE everkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i
henhold til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer» datert desember 1993 og
rundskriv av 13.7.94 om mer-I mindreavkastning.
NVE har gjennomgått de innrapporterte regnskapstall for 1993. Dette har tatt noe tid på
grunn av kvalitetssikring av dataene. Vi viser i denne sammenheng til vårt brev av 24.
november 1994 hvor vi ber om nødvendig tilbakemelding på en del sentrale økonomiske
størrelser.
Vår gjennomgåelse av regnskapsrapporteringen for 1993 har avdekket følgende for Deres
everk:
Gjennomsnittlige driftsmidler for nettet kr.
Gjennomsnittlig netto arbeidskapital
kr.

42986000
2807000

Kapitalgrunnlag i nettvirksomheten

kr.

45793000

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

kr.
kr.
kr.

4688000
5037230
-349230

Rapportert mer! mindreavkastning
uoppgitt mer! mindreavkastning

kr.
kr.

5426000
-5775230

f<onto;a(:'e~s{:=,

PoslaorE.<SE Postboks :-'09

0301 Osie

?9

rele/or; 2~--' ~IS ~_4~
Te/t?fax 2<-" ~~5 :JO on

Vedtak:
NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående mindreavkastningen for deres everk til
kr. 349230,- for 1993. Vi ber om at denne verdien legges til grunn ved kommende
regnskapsrapportering til NVE, og at de nødvendige regnskapsmessige posteringer foretas
i 1995 regnskapet. jf. vårt rundskriv av 13.7.94.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

Jal~~
aVd~:~ektør

~tb

Pål Meland
seksjonssjef

Denne avj!jørelsen kan påkJa/:es til Nærin/:s- og energidepartem('ntet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til
partene, jfr. forvaltnin/:slovens kap. VI. Eventuell kJ3j?,!' skal begrunn,'s skriftlig, stiles til Nærings- og ('nergidepartementet og sendes
gj(,IlIH11l1 NVE.

SAK NR. 2

RØD KOPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.

Vår dato

NVE 95/3964
M0/ KGR/912-651.1
Deres ref.

Deres dato
148.95

Vest-Agder Energiverk
Postboks 311
4601 Kristiansand S
Saksbehandl er:
Ketil Grasto/M0

22959215

VedL godkjenning av balansen til Flekkefjord Elektrisitetsverk

Det vises til Deres brev av 14. august 1995.
NVE har gjennomgått den fremlagte dokumentasjon knyttet til Flekkefjord Elektrisitetsverks
balanseverdier i forbindelse med AEVs oppkjøp. NVE godkjenner den bokførte verdien for
Flekkefjord Elektrisitetsverks nettanlegg på 8,3 mill. kroner pr. 31.12.93.

Med hilsen
E
- og markedsavdelingen

l

il J~:!f'\
n'

fi.h ( (YrbID

fung. seksjonssjef

Ketil Grasto
fø rstekonsulent

Konlcradresse: Middellhunsgare 29
PO::i30resse: Postboks 5091. Maj.
030~ OS ,'O
91 101'

Telefon . 22 95 ~5 9')
Teiela.\ 2295:'0 (iC

2 4 AU G199

SAK NR. 3

RØD KOPI

Vår ref.
NVE 95/3060
M0/MK0/912-651 .1

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Deres ref.
RH/rm

Vår dato

11 SEPT 1995
Deres dato
31 .05 .95

Våle kommunale elverk
Sørby
3178 Våle

Saksbehandler:
Magnus Køber/M0
229591 46

RE: Søknad om oppskrivning av anleggskapital
Det vises til søknad av 31 .05.95 om oppskriving av anleggsmidler pr 31 .12.94.
NVE avgjør søknaden i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring og
fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7.desember 1990 med
hjemmel i energiloven av 29.juni 1990 nr. 50.
Våle kommunale elverk søker om å endre verdien av anleggsmidler med kr 7.347.628 til kr
28.884.419. Oppskrivningen begrunnes med at tidligere regnskapsføring etter kommunale
regnskapsforskrifter resulterte i at kostnader som etter dagens regler skal føres som
investering, delvis ble ført som vedlikeholdskostnader. Dette har ført til at dagens bokførte
verdi er for lav.
Vi finner på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i søknaden å kunne godkjenne
følgende oppskrivninger av anleggsmidlene:

Kon:orao'resse : MiOdelthunsgate 29
Pcs:adresse. Postboks 5091. Maj
03C' ~

fl : 10 1 '

OSlO

Telefon : 22 95 95 95
Tele !;> , ' 22 95 9(1 (1('

POS :P 1rc 080350520':-5

2
I forbindelse med vår godkjenning av ny balanse vil vi imidlertid vise til våre retningslinjer for
beregning av overløringstariffer av november 1994 punkt 7.8 som omhandler avkastning på
investert kapital, hvor det står: «For å kunne bruke høyeste avkastningssats forutsettes det
at everket drives kostnadseffektivt, og at nettet har en fornuftig standard og kapasitet.»

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

\~~~

Jan Moen
avdelingsdir

tør

"j

' . f- --

r - ,-

'/',

.

/
L...._"

Torfinn Jonassen
tung. keksjonssjef

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og ene~departementd innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til
partene, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stil('s til Nærings- og en('~departementet og sendes
gjennom NVE.

SAK NR. 4

RØD KOPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår dato

Vår ref.
NVE 95/3638
M0/MK0/912-651.1

o6 OKT 1995

Deres ref

Deres dato

KO.

18.07.1995

Skjerstad Kraftlag AlL
Pb.5010
8100 MISVÆR

Saksbehandler:
Magnus Køber/M0
229591 46

RE: Søknad om oppskrivning av anleggskapital
Det vises til søknad av 18.07.95 om oppskriving av anleggsmidler pr 31.12.94.
NVE avgjør søknaden i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring og
fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7.desember 1990 med
hjemmel i energiloven av 29.juni 1990 nr. 50.
Skjerstad Kraftlag AlL søker om tillatelse til å skrive opp anleggsmidler fra kr. 575.000 til kr.
12.157.000 pr. 31.12.94. De lave verdiene i balansen forklares i søknaden med tidligere
bokfø ringspraksis.
Vi finner på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i søknaden å kunne godkjenne søkers
oppskrivning av anleggsmidlene.
I forbindelse med vår godkjenning av ny balanse vil vi imidlertid vise til våre retningslinjer for
beregning av overføringstariffer av november 1994 punkt 7.8 som omhandler avkastning på
investert kapital, hvor det står: «For å kunne bruke høyeste avkastningssats forutsettes det
at everket drives kostnadseffektivt, og at nettet har en fornuftig standard og kapasitet.».
Videre heter det i punkt 7: «Ved omlegging til nye kalkyleprinsipper for overføringstariffer og
fastsetting av kapitalverdien i åpningsbalansen må det utvises forsiktighet slik at den rent
kalkulatoriske og regnskapsmessige omlegging i seg selv ikke fører til et løft i inntektene til
nettet. »

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

\1 i \ \
, ,', \\-'Jan Moen ',,avdelingsdirektør

r.

\

{t~\F'-'Gbrf·~'2fj"

T rfi~~ Jonassen
fung. seksjonssjef

Dl'lIIle avgjl,rdscn kan påklages till"a'rings- og ,'n,'rgidepartl'm,'nkl inncn 3 ukl'r lb det tidspunkt underretning l'r kOJllJll{'1 frem til
partcne,jfr. forvaltningsinvens kap. VI. Evcntul'il klag" skal hcgrul""" skriftlig, sliles till\,,,rings- og energidepartementet og send,'s
gjenl1011I NVE.
Kontoradresse: Middelthunsgate 29
Telefon. 2295 Cl5 Cl5
Postadresse: Postboks 5091. Maj
Telefax. 22959000
p.",:t:;JlrD ,"5'035052055
0301 Oslo

SAK NR. 5

RØD KOPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 95/4649
M0/KGR/912-651.2

Vår dato

Deres ref

Deres dato
29995

1 O OKT 1995

Sognekraft
Postboks 3
5860 Vik i Sogn

Saksbehandler.

Ketil Grasto/M0
22959215

Søknad om korrigering av mer-/mindreavkastning for 1993.

Det vises til Deres brev av 29.9.95.
NVE har godkjent Deres søknad om godkjennelse av ny åpningsbalanse pr. 1.1.1994.
Årsrapporten og regnskapsrapporteringen for 1993 er avsluttet og attestert av revisor, samt
gjennomgått av NVE. NVE anser på denne bakgrunn regnskapet samt mer-/
mindreavkastningsspørsmålet for 1993 som avsluttet for Deres vedkommende. Vi finner på
grunnlag av ovennevnte ikke å kunne imøtekomme Deres søknad om korrigering av mer-/
mindreavkastning for 1993.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

[!(1
~~~
..
:tI~Jonassen

li~'1

r

fung. seksjonssjef

Grcty10

Ketil Grasto
fø rstekonsulent

Kontoradresse: Middelthunsgate 29
Postadresse. Postboks 5091. Maj.
0301 Oslo
1011

Te/efon: 22 95 95 95
Telefax: 22 95 90 00

.,
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AlS Sognekraft
Postboks 3
5860 Vik i Sogn

I

13.FE8199S
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HENLE6GES
Deres ref

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

NOE 95/6945 EV KT

Dato

f 2 FEB. 1996

KLAGE OVER NVES AVSLAG P Å SØKNAD OM KORRIGERING A V
MER-IMINDREAVKASTNINGEN FOR 1993

Saken gjelder klage fra AlS Sognekraft datert 01,11.95 over Norges vassdrags- og
energiverks (NVE) avslag av 10.10.95 på selskapets søknad av 29.09.95 om
korrigering av mer-/mindreavkastningen for 1993.
NVEs vedtak er fattet i medhold av forskriftene til energiloven av 7.12.90 med
endringer 10.12.93,jf. energiloven av 29.6.90 nr. 50. Etter forskriftenes § 4-4 b,
siste ledd er NVE gitt myndighet til å treffe avgjørelser ved uenighet om vilkår
eller ved tvist om forståelsen av beregningsmåten for overføringstariffer og
kapasitet.
Departementet fikk oversendt klagesaken fra NVE ved brev av 15.11.95 der NVE
fastholder sitt standpunkt.
Klageren anfører at det virker urimelig at selskapet ikke får mulighet til å
korrigere mer-/mindreavkastning for 1993 med grunnlag i et kapitalgrunnalg som
er representativ for virkelig verdi.
På bakgrunn av sakens dokumenter vil Nærings- og energidepartementet
bemerke:
I henhold til gjeldende retningslinjer for overføringstariffene kan åpningsbalansen
bare oppjusteres etter søknad godkjent av NVE. Det er dermed opp til NVE å
bestemme om åpningsbalansen skal justeres og isåfall hvor stor justeringen skal
være. E-verkene har i denne forbindelse ikke noe rettslig krav på å få en ny
åpningsbalanse tilsvarende selskapets faktiske verdi.

(SOGNKRFT.SAM)

2
Dersom NVE kommer til at åpningsbalansen bør oppjusteres, må det samtidig
fastsettes et tidspunkt for når korrigeringen skal gjelde fra.
I den foreliggende sak ble det søkt om korrigering fra og med regnskapsåret 1994.
NVE vurderte derfor ikke balansen for 1993.
Når AlS Sognekraft senere søker om å få korrigert avkastningen i 1993 på basis
aven oppjustert åpningsbalanse for samme år, vil det i realiteten innebære en ny
søknad om justering av åpningsbalansen for ytterligere ett år tilbake i tid.
Departementet finner i likhet med NVE at AlS Sognekraft må anses bundet av sin
søknad om justering fra og med regnskapsåret 1994. En kan da ikke i ettertid også
få endret åpningsbalansen for andre regnskapsår. NVE må kunne sluttbehandle
åpningsbalansen for det enkelte e-verk i tilknytning til behandlingen av den
opprinnelige søknaden.
Klagen tas på denne bakgrunn ikke tilfølge. NVEs vedtak av 10.10.95 stadfestes.
Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke
gjenstand for klage, jf. forvaltningsloven § 28. 1. ledd, 2 punktum.

Kopi:

NVE

SAK NR. 6

RØD KOP\
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 95/3724
M0/ROB/650
Deres ref.
Sak: 930068
Doknr: 20
OE-752-GH

Vår dato

.27 OKT 1995
Deres dato
25.07.95

Oppland Energiverk,
Postboks 1145, Skurva.
2601 Lillehammer.

Saksbehandler:
Rolv Bjelland/M0
22959313

SØKNAD OM ENDRING AV KAPITALGRUNNLAGET FOR BEREGNING AV
REGIONALNETT-TARIFF FOR OFs NETT.
1 Bakgrunn
Vi viser til Deres brev av 25.07.95 hvor det søkes om å skrive opp balansen pr 01.01.91
med kr 37.7 mill fra kr 66,726 mill til kr 104,458 mill.
NVE avgjør spørsmålet 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 29.06.90 nr. 50, §4-4 bokstav b. sjette ledd.
Det vises til OE's brev av 13.09.95 hvor fysiske anleggskomponenter i nettet er oppgitt og
hvor gjennomsnittsalder på nettet er angitt til 14.5 år. I aFs telefaks av 11.10.95 er det vist
at balansene pr 31.12.94 med og uten oppskrivning er henholdsvis kr 89.8 mill og kr 57.8
mill.
- Oppland Energiverk ble dannet med regnskapsmessig virkning fra 01.01.91.
Åpningsbalansen for selskapet ble beregnet på grunnlag av de historiske
anskaffelseskosnader som var bokfø rt i regnskapet og avskrevet etter EnFo' sanbefalinger.
Den verdien man da kom fram til ble oppskrevet med konsumprisindeksen. Dette gaven
balanseverdi på kr 104.4 mill.
I tariffberegningene for 1991 - 1995 har derimot Oppland Energiverk nyttet gammel balanse
som var kr 66.7 mill pr 01.01.91. I regnskapsrapporteringen til NVE for 1994 er derimot ny
balanse nyttet for første gang.

2 NVFs vurdering
I flg 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.

2
For energiverk hvor det er vanskelig å få oversikt over historiske anskaffelseskostnader,
tillates det benyttet skjønn.
NVE's retningslinjer gir ikke anledning til å skrive opp balanseverdien i henhold til
konsumprisindeksen slik som er foretatt av Oppland Energiverk. NVE kan derfor ikke
godkjenne oppskrivningen av balansen på dette grunnlag.
Vi ser heller ikke noen andre grunner som skulle tilsi en oppskriving av den balanseverdien
som skal nyttes ved tariffberegningen.

3 Vedtak
NVE kan ikke godta at balanseverdien som grunnlag for tariffberegningene skrives opp med
kr 37.7 mill fra kr 66.7 mill til kr 104.4 mill pr 01.01.91.
Siden regnskapsrapporteringen for 1994 er basert på oppskrevet balanse ber NVE om å
motta en rapportering som er korrigert for dette forholdet.
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Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt
underretningen er kommet fram til partene; Jfr forvaltningslovens § VI. Eventuell klage skal begrunnes
skriftlig, stilles til Nærings- og energidepartementet og sendes igjennom NVE.

SAK NR. 7

RØD KOP\
NVE
NORGES VASS:JFiAGSOG ENERGIVER/'

Vår dato

Vår ref
NVE 95/4582
M0/JGC/6S1.1

27 OKT 1995
Deres dato
2509.95

Deres ref.

KK
Luster Energiverk AlS
Postboks 24
5820 GAUPNE
Saksbehandler
John CocklM0
22959062

GODKJENNING AV NY BALANSE I LUSTER ENERGIVERK AlS
Det vises til søknad av 25.09.95 om godkjenning av ny balanse pr. 01.01.95.
NVE avgjør søknaden i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring og
fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7. desember 1990 med
hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50.
Vi finner på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i søknaden å kunne godkjenne at
Luster Energiverk AlS justerer den bokførte verdi på nettanleggene fra kr 8,866 mill. til kr
32,638 mill. pr. 01.01.95.
I forbindelse med vår godkjenning av ny balanse vil vi imidlertid vise til våre retningslinjer for
beregning av overføringstariffer av november 1994 punkt 7.8 som omhandler avkastning på
investert kapital, hvor det står, «For å kunne bruke høyeste avkastningssats forutsettes det
at everket drives kostnadseffektivt, og at nettet har en fornuftig standard og kapasitet.»

Dessuten viser vi til punkt 7 i de samme retningslinjenene som omhandler kostnaclSkalkyle
for tariffene, hvor det bl.a. står; «Ved omlegging til nye kalkyleprinsipper for
overtøringstariffer og fastsetting av kapitalverdien i åpningsbalansen, må det utøves
forsiktighet slik at den rent kalkulatoriske og regnskapsmessige omlegging i seg selv ikke
fø rer til et løft i inntektene til nettet.»
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SAK NR. 8

RØD KOP\
Vår ref.
NVE 95/4846

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

M0/ROB/650

Deres ref.

Vår dato

27 OKT 1995
Deres dato
10 10.95

Vest-Agder Energiverk,
Postboks 311,
4601 Kristiandsand S.

Saksbehandler:
Rolv Bjeliand/M0
22959313

Vedr.: Tilbakebetaling av meravkastning - Flekkefjord Elektrisitetsverk
Det viser til Deres brev av 10.10.95 hvor Vest-Agder Energiverk ber om NVFs
godkjennelse på å nytte differensierte tariffer innenfor sitt forsyningsområdet.
Bakgrunnen for brevet er avtale om oppkjøp av Flekkefjord Elektrisitetsverk og ønske om å
tilbakeføre meravkastningen i Flekkefjord Energiverk pr 31.12.95 til abonnentene i
Flekkefjords Elektrisitetsverks gamle konsesjonsområde.
NVE har ingen innvendinger mot en slik differensiering av tariffene hvis avtalen om kjøp blir
gjennomført.
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SAK NR. 9

RØD KOPI
{','Vi:
NORGES V/;SSDRAGS·
(JC C.i-.Jf::-F/GIVEF. f,;

Vår ref.
NVE 95/ 5494
M0/KGR/912-651.2

Vår dato

Deres ref.

Deres dato
1.11.95

Sandefjord Energiverk
Postboks 2025 Hasle
3237 Sandefjord

Saksbehandler:
Ketil Grasto/MØ
22959215

Søknad om sletting av meravkastning
Det vises til Deres brev av 1. november.
NVE avgjør spørsmålet 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 29.06.90 nr. 50, §4-4 bokstav b, sjette ledd.
Forskriften til energiloven slår fast at overføringstariffene skal fastsettes slik at inntektene
over tid dekker kostnadene ved drift og avskrivning av nettet og gir rimelig avkastning på
investert kapital ved effektiv drift. NVE fastsetter årlig maksimal avkastningssats ved
effektiv drift.
NVE kan ut i fra ovennevnte ikke akseptere at akkumulert meravkastning for de tre nevnte
selskapene slettes. NVE finner grunn til å påpeke at før en eventuell sammenslåing bør
hvert enkelt selskap gjøre opp sin mer-I mindreavkastning mot kundene i sine respektive
områder, slik at inngående saldo for det nye selskapet vil være null.
For å unngå tarifføkning for kundene i området, foreslår NVE at avkastningen i det
sammenslåtte selskapet reduseres inntil effektiviseringspotensialet ved sammenslåingen er
realisert. Dette vil også være i tråd med NVEs «retningslinjer for beregning av
overfø ringstariffer» av november 1994 hvor det heter at maksimalavkastning er forbeholdt
effektivt drevne everk.
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Vedtak:
NVE aksepterer ikke at den samlede meravkastning i Sandefjord. Stokke og Andebu everk
slettes.
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Denne :nxiøreben kan påklages til Nærings- og energidepartementet inncn 3 Ilker fra det tidspunkt underretningen
er kommet fram til partene; Jfr forvaltningslovens § VI. Eventuell klage skal hegrunnes skriftlig, stilles til Næringsog cnergidepartementet og sendes igjennom NVE.

SAK NR. 10

RØD KOPt
NCRGES VASSDFi,to,GS·
De; ENERGfVf:J::;J,

Vår ref.
NVE 95/1738
M0/ROB/655.8

Vår dato

Deres ref.
121,0/187,1AAI-

Deres dato
01.031995

Troms Kraftforsyning DA.
9005 TROMSØ

Saksbehandler:
Rolv Bjelland/M0

22959313

JUSTERING AV BOKFØRT VERDI FORDELINGSNETT
Vi viser til Deres brev av 01.03.95 hvor det søkes om å oppjustere av bokført verdi med
kr 244000000 på nettanleggene pr 01.01.95. Dette medfører en økning av bokført verdi
eksl. fellesanlegg, fra kr 222 885 000 til kr 466885000.
NVE avgjør spørsmålet 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 29.06.90 nr. 50, §4-4 bokstav b, sjette ledd.
Som begrunnelse for oppskrivningen angir Troms Kraftforsyning at investeringene i
perioden 1987 -1994 ble kostnadsfø rt isteden for aktivert.
Kostnadsførte investeringer for 1993 og 1994 forutsettes inkludert i tariffene for disse
årene. NVE kan vanskelig i etterhand godkjenne at disse investeringene skal aktiveres og
derved øke avkastningsgrunnlaget for tariffene,

\. ."

'31

'011

Ifølge opplysninger fra Troms Kraftforsyning er det kostnadsført investeringer for perioden
1987 - 1994 på 286,187 mill. Av dette er 67,64 mill kroner kostnadsført i årene 1993 og
1994. NVE kan derfor bare godkjenne en oppjustering av bokført verdi på 218,547 mill
kroner.

Vedtak:
På bakgrunn av de opplysningene som er gitt i søknaden gis Troms Kraftforsyning
anledning til å oppjustere balansen med kr 218547000 pr 01.01.95. Balanseverdien for
nettanleggene eks!. fellesanlegg pr 01.01.95 skal etter dette være kr 441 432000.
00000

I forbindelse med godkjenning av ny balanse vil vi imidlertid vise til våre retningslinjer for
beregning av overføringstariffer av november 1994 punkt 7.8 som omhandler avkastning på
investert kapital, hvor det står. "For å kunne bruke høyeste avkastningssats forutsettes det

at everket drives kostnadseffektivt, og at nettet har en fornuftig standard og kapasitet.»
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Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt
underretningen er kommet fram til partene; Jfr forvaltningslovens § VI. Eventuell klage skal begrunnes
skriftlig, stilles til Nærings- og energidepartementet og sendes igjennom NVE.

SAK NR. 11

m:\kclil-11.1Ilalyse\borre.doc

RØD KOPI
Vår ref.
NVE 95/5497
M0/KGR/912-651.2
Deres ref.
LSTI ace/7 41/950838

Vår dato

, 1. n
!=.c:
l Lv

"jr-nr
.:1..;;:)

Deres dato
3.11.95

Borre Energi AS
Postboks 25
3195 Horten

Saksbehandler:
Ketil Grasto/M0
22959215

Vedr. Deres søknad om endring av budsjettert avkastning 1995
NVE behandler spørsmålet i henhold til forskrift om produksjon, omforming, overføring og
fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7. desember 1990 med
hjemmel i energiloven av 29.06.90 nr. 50, §4-4 bokstav b.
NVE vil understreke at det generelt sett ikke er anledning til å justere budsjettert avkastning
for et år i løpet av regnskapsåret. På bakgrunn av de vurderinger NVE har gjort i denne
konkrete saken, finner vi likevel å kunne akseptere at budsjettsatsen for 1995 økes til 5,3%.
Hovedbegrunnelsen for dette er at den budsjetterte satsen ligger godt innenfor NVEs
maksimalavkastning for 1995 på 7,5%. Borre Energi AS synes også å ha operert med en
lav avkastning i 1993 med 3,2%. Videre synes Borre Energi AS å ha en relativt lav
overføringstariff i forhold til de fleste andre energiverk i Vestfold.
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SAK NR. 12

RØD
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 95/4738
M0/ROB/651.2
Deres ref.
TP/MN

Var dato

o8 n~'~ 1895
Deres dato
03.1095

Hamar-regionen Energiverk,
Postboks 73 Postterminalen,
2301 Hamar.

Saksbehandler:
Rolv Bjeliand/M0
22959313

Vedtak vedrørende meravkastning for Hamar-regionens Energiverk for 1993

Vi viser til Deres brev av 03.10.95 hvor Hamar-regionen Energiverk ber om en avklaring av
behandling av mindreavkastning for distribusjonsnettet på kr 5 305 000 som oppgis å være
feilaktig rapportert som meravkastning for 1993.
HrE haf'for 1993 oppgitt et driftsresultat for regionaldrift og distribusjon på henholdsvis
kr 16,944 mill og kr 31 ,341 mill tilsammen kr 48,285 mill. I note 5 til
regnskapsrapporteringen er valgt avkastningen på nettvirksomheten oppgitt til 9.49 %
inklusivt sentralnett. (9,2 % eksklusiv sentralnettet). Dette er konsistent med
meravkastningen på kr 5,305 mill på distribusjonsnettet og en mindreavkastning på kr 5,209
mill på regionalnettet som er oppgitt i regnskapsrapporteringen til NVE.
Årsrapport og regnskapsrapportering for 1993 er avsluttet og attestert av revisor, samt
gjennomgått av NVE.
I forbindelse med 1994 rapporteringen har H rE ikke angitt at 1993 rapporteringen s!;uile
være feilaktig.
Ut fra forholdene som er nevnt ovenfor finner NVE det nå vanskelig å godta endringen i
avkastningssats og avkastning for 1993 som HrE ber om. Vi legger derfor til grunn at HrE
hadde en meravkastning på monopoldelen (regional.- og distribusjonsnett) i 1993 på
kr 96 000.
Som det framgår av rapporteringen hadde HrE en meravkastning i 1994 for regional- og
distribusjonsnett på henholdsvis kr 4,982 mill og kr 10,124 mill, tilsammen kr 15,106 mill.
HrE har etter dette en saldo på kr 15,202 mill i meravkastning pr 31.12.94.
Reglene tilsier at minimum 1/3 av saldo for meravkastning pr 31.12.94 skal tilbakeføres til
abonnentene gjennom overføringstariffen for 1996. Vi forutsetter at dette blir foretatt.
Ved utarbeidelse av 1995 regnskapet må ny saldo for mer-/mindreavkastning etableres på
grunnlag av saldo pr 31.12.94 samt mer-/mindreavkastning for 1995.

Kontoradresse. Mlddelthunsgate 29
Postadresse. Pcs:ooks 5091, Mal·
0301 Oslo

Telefon: 22 95 95 95
Telefax 22959000

Postgiro. 0803 5052055

7

HrE har i sitt brev foreslått en endret beregningsmåte for meravkastningen for 1993. NVE
anser derimot HrE's meravkastning for 1993 som fastlagt og kan ikke si seg enig i den
endrete beregningsmåten det legges opp til i Deres brev av 03.10.95.
Vedtak:
NVE finner ikke grunnlag for å endre meravkastningen for Hamar-regionens Energiverk for
1993 på kr 96 000 for regional- og distribusjonsnettet.
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Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt
underretningen er kommet fram til partene; Jfr forvaltningslovens § VI. Eventuell klage skal begrunnes
skriftlig, stilles til Nærings- og energidepartementet og sendes igjennom NVE.

SAK NR. 13

RØD KOPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 94/3201
M0/JGC/651.1

Vår dato

Deres ref.

Deres dato
23.06.94

1 5 DES 1995

AlL Flesberg Elektrisitetsverk
3623 LAMPELAND

Saksbehandler:
John Cock/M0
22959062

GODKJENNING AV NY BALANSE I FLESBERG ELEKTRISITETSVERK
Det vises til søknad av 23.06.94 om godkjenning av ny balanse pr. 01.01.93.
NVE avgjør søknaden i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring og
fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7. desember 1990 med
hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50.
Vi finner på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i søknaden å kunne at Flesberg
Elektrisitetsverk justerer den bokførte verdien på nettanleggene fra kr 1,27 mill til kr 20,514
mill pr. 01.01.95.
I forbindelse med vår godkjenning av ny balanse vil vi imidlertid vise til våre retningslinjer for
beregning av overføringstariffer av november 1994 punkt 7.8, som omhandler avkastning
på investert kapital, hvor det står, «For å kunne bruke høyeste avkastningssats forutsettes
det at everket drives kostnadseffektivt, og nettet har en fornuftig standard og kapasitet.»
Dessuten viser vi til punkt 7 i de samme retningslinjene som omhandler kostnadskalkyle for
tariffene, hvor det bl.a. står; «Ved omlegging til nye kalkyleprinsipper for overføringstariffer
og fastsetting av kapitalverdien i åpningsbalansen, må det utøves forsiktighet slik at den
rent kalkulatoriske og regnskapsmessige omlegging i seg selv ikke fører til et løft i
inntektene til nettet.»
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SAK NR. 14

NVE
NORWEGIAN
WATER RESOURCES AND
ENERGY ADMINISTRA nON

..

vår ref.
NVE 9512043
M0/ROB/650
Deres ref.

Vår dato

2 O DES 1995
Deres dato

Hadeland Energiverk,
postboks 40,
2770 Jaren

Saksbehandler:
Rolv Bjeiland/M0

22959313

Meravkastning 1993- Tilbakeføring av meravkastning og fastsettelse av
meravkastningens størrelse
Fastsettelse av meravkastning for 1993

Det vises til brev av 23.11.95 hvor Hadeland Energiverk (HEV) søker om at
meravkastningen for 1993 blir endret fra kr 17,283 mill til kr 8,7334 mill. Det vises også til
tilleggsopplysninger i brev av 15.11.95 samt dokumentasjon framlagt på møte 10.11.95
Bakgrunn for saken er NVEs vedtak av 15.03.95 med pålegg om tilbakeføring av
meravkastning for 1993. NVEs vedtak ble påklaget av HEV i brev av 05.04.95. Nærings- og
energidepartementet påla HEV i klageavgjørelse av 20.10.95 å tilbakeføre meravkastningen
for 1993 innen 31.12.95. Nærings- og energidepartementet tok ikke stilling til
meravkastningens størrelse.
I brev av 06.06.95 anbefalte NVE at Nærings- og energidepartementet la til grunn at HEV
hadde en meravkastning på kr 17,283 mill i 1993. Det vises til dette brevet for en nærmere
begrunnelse for denne anbefalingen.
HEV har endret breregningen av meravkastningen en rekke ganger i løpet av behandlingen
av klagesaken. Det er i vedlegg I gitt en oversikt over de ulike beløp angitt av HEV.
På møte mellom NVE og HEV 10.11.95 framholdt HEV at meravkastningen for 1993 må
settes til kr 13,535 mill. Det ble samtidig overlevert en tabelloppstilling som HEV bad om
skulle erstatte bilag 5) til klagen av 05.04.95. Denne tabelloppstillingen viser en
meravkastning på kr 17,284 mill. NVE ba HEV gi en nærmere skriftlig begrunnelse for sin
meravkastningsberegning og eventuelle nye momenter i saken. Det var enighet om at dette
materialet skulle innsendes NVE innen en uke.
I brev av 15.11.95 anfører H EV deretter at meravkastningen for 1993 er beregnet til
kr 7 836 900. HEV anfører følgende begrunnelser for denne endringen:
«Som meddelt på møtet var usikkerheten omkring kostnadstrukturen for 1993 stor.
Dette har sin bakgrunn i at økonomiavdelingen i HEV var sterkt underbemannet i
1993/1994 og rapportering på virksomhetsområder var nytt og ukjent»

Head Office: Middelthunsgate 29
Postal Address: P.o. Box 5091, Maj.
N·030 1 Oslo, Norway

Telephone: + 4722959595
Telefax: + 4722959000

Bank Account: 0629.05.75026
Postgiro: 0803 5052055
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« 1994 første år H EV avlegger virksomhetsregnskap med reelle kostnader og
inntekter»
«1993- regnskapet må derfor utarbeides med fordelingsnøkler som brukt i 1994»
I en merknad til brevet av 15.11.95 er det angitt at dataene ikke må betraktes endelige før
de er revisorgodkjente.

I brev av 23.11.95 innsendte HEV korrigert materiale vedrørende meravkastningen for
1993. Meravkastningen er i vedlegg I til dette brevet beregnet til kr 8,733 mill.
00000

NVE baserer sin saksbehandling på den revisorbekreftede innrapporteringen fra everkene.
Når rapportering er foretatt oppfattes avkastning og avkastningsats som fastlagt. NVE har
ikke mottatt ny revisorgodkjent innrapportering til erstatning for innrapportering for 1993
(innsendt januar 1995).
Utgangspunktet for NVEs vurdering er at det må foreligge tungtveiende grunner før sentrale
data i innrapporteringen skal kunne endres på en måte som har betydning for tariffene
ovenfor kundene.
De saksopplysninger som HEV har gitt gjennom sine brev av 15.11.95, 23.11.95 og I
rapport av 24.11.95 fra Deloitte & Touche, er etter vårt syn ikke tilstrekkelig til at
meravkastningen som er gitt i den revisorattesterte regnskapsrapportering, kan endres.

NVE ber derfor om at HEV framlegger en ny komplett regnskapsrapportering for 1993 med
gjennomgang av felleskostnadene og fordelingen av disse. Vi ber om at den nye
regnskapsrapporteringen blir revisorattestert av HEVs revisor, Deloitte & Touch, og at 8%
blir lagt til grunn som avkastningssats. Den nye regnskapsrapporteringen bes framlagt før
31.01.96.

Il Tilbakeføring av meravkastning

Det vises til Nærings- og energidepartementets avgjørelse i klagesaken fra Hadeland
Energiverk i brev av 20.10.95.
I sitt brev anfører departementet:
«Klageren gis etter dette ikke medhold i sin klage. Det forutsettes at HEV følger opp
NVEs vedtak av 15.03.95 og tilbakefører de overførte midlene til nettvirksomheten
innen 31.12.95. I motsatt tilfelle kan NVE pålegge tvangsmulkt i medhold av
energiloven §7-3.»

HEV angir i brev av 27.02.95 at det er fattet vedtak i HEV om endelig overføring av
meravkastningen i nettvirksomheten på kr 17,283 mill tilomsetningsvirksomheten for å
dekke underskudd i denne virksomheten på kr 21 ,387 mill. På bakgrunn av departementets
avgjørelse i klagesaken må dette vedtaket reverseres innen 31.12.95.

3
NVE forutsetter videre at meravkastningen for 1993 tilbakeføres til abonnentene igjennom
tariffene for 1996 i henhold til gjeldende regler. NVE aksepterer at HEV foreløpig som et
minimum legger til grunn kr 8,733 mill i meravkastning for 1993. Meravkastningen for 1994
forutsettes tilsvarende tilbakeført etter gjeldende regler.
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Vedlegg I:

Ulike beregninger av meravkastningen framlagt av HEV
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