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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 første halvår i 1996.
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 oktober 1995, veiledning for
regnskapsrapportering, datert 1995 og retningslinjer for måling og avregning, datert
oktober 1995. Alle NVEs vedtak i første halvår i 1996 er foretatt utfra ovennevnte
forskrift/retningslinjer.
Kapitel 2 vedrører alle reguleringssaker som er innkommet til NVE i løpet av første
halvår i 1996. Hovedtyngden av NVEs avgjørelser i disse sakene vedrører fastsettelse
av mer-/mindreavkastning og godkjenning av åpningsbalansen .
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2. REGULERINGSSAKER første halvår i 1996
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 første halvår i
1996 (ialt 56 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: Hadeland Energiverk
- Installasjon av utstyr for timesregistrering.
Status: Godkjent av NVE.

SAK NR. 2
Konsesjonær: Stavanger Energi
- Dispensasjon fra retningslinjene for måling og avregning av
kraftomsetning.
Status: Godkjent av NVE.

SAK NR. 3
Konsesjonær: Rissa Kraftlag BA
- Vedr. system for timesavregning.
Status: Godkjent av NVE.

SAK NR. 4
Konsesjonær: Våle kommunale elverk
- Tilbakeføring av meravkastning.
Status: Godkjent av NVE.
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SAK NR. 5
Konsesjonær: Nord-Østerdal Kraftlag
- Status mer-/mindreavkastning pr. 31.12.94.
Status: Godkjent av NVE.

SAK nr. 6
Konsesjonær: Ofoten Kraftlag AS
- Vedr. meravkastningen pr. 31.12.94.
Status: Ikke godkjent av NVE. Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 7
Konsesjonær: Stord komm.Everk
- Vedr. meravkastningen pr.31.12.94.
Status: Ikke godkjent av NVE. Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 8
Konsesjonær: Etne Elektrisitetslag
- Fastsettelse av mer-/mindreavkastning.
Status: Ikke godkjent av NVE. Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 9
Konsesjonær: Mo Industripark AS
- Bokført verdi på nettanleggene pr.01.01.96.
Status: Godkjent av NVE.

SAK NR. 10
Konsesjonær: Gulakraft
- Endring av avkastningssats for 1995
Status: Godkjent av NVE.
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SAK NR. 11
Konsesjonær: Aktieselskapet Tyssefaldene
- Justering av bokført verdi på nettanleggene.
Status: Godkjent av NVE.

SAK NR. 12
Konsesjonær: Tyldal komm.Kraftverk
- Fastsettelse av mer-/mindreavkastning.
Status: Godkjent av NVE.

SAK NR. 13
Konsesjonær: Høyanger energiverk
- Fastsettelse av mer-/mindreavkastning.
Status: Ikke godkjent av NVE. Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 14
Konsesjonær: Jæren Everk
- Fastsettelse av mer-/mindreavkastning.
Status: Ikke godkjent av NVE. Vedtaket er påklaget til NOE.
Departementet har i brev av 17.07.96 sluttet seg til NVEs avgjørelse.

SAK NR. 15
Konsesjonær: Ytre Sogn og Sunnfjord Energiverk
- Fastsettelse av mer-/mindreavkastning.
Status: Ikke godkjent av NVE. Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 16
Konsesjonær: Vest-Agder Energiverk
- Korreksjon i VAEs anleggsregister.
Status: Godkjent av NVE.
6

Vedtak i reguleringssaker første halvår i 1996 - Vilkår for intem organisering og regnskap

SAK NR. 17
Konsesjonær: Ardal Kommunale Energiverk
- Balanseverdier
Status: Godkjent av NVE.

SAK NR. 18
Konsesjonær: Norddal Elverk
- Bekreftelse av mer-/mindreavkastning.
Status: Godkjent av NVE.

SAK NR. 19
Konsesjonær: Sunnmøre Energi AS
- Bekreftelse av mer-/mindreavkastning.
Status: Godkjent av NVE.

SAK NR. 20
Konsesjonær: Lofotkraft AlS
- Justering av bokført verdi på nettanleggene.
Status: Ikke godkjent av NVE. Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 21
Konsesjonær: Giske Elverk
- Fastsettelse av mer-/mindreavkastning.
Status: Ikke godkjent av NVE. Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 22
Konsesjonær: PIL Fjelberg Kraftlag
- Fastsettelse av mer-/mindreavkastning.
Status: Ikke godkjent av NVE. Vedtaket er påklaget NOE.
Departementet har i brev av 17.07.96 sluttet seg til NVEs avgjørelse.

Vedtak i reguleringssaker første halvår i 1996 - Vilkår for intern organisering og regnskap

SAK NR. 23
Konsesjonær: Vest-Oppland Komm.Kraftselskap
- Justering av bokført verdi på nettanleggene.
Status: Ikke godkjent av NVE. Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 24
Konsesjonær: Nore Komm. Elverk
- Fastsettelse av mer-/mindreavkastning.
Status: Ikke godkjent av NVE. Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 25
Konsesjonær: Sunnfjord Energiverk
- Fastsettelse av mer-/mindreavkastning.
Status: Ikke godkjent av NVE. Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 26
Konsesjonær: Sola Energi AS
- Oppskrivning av verdi på overføringsanlegg.
Status: Godkjent av NVE.

SAK NR. 27
Konsesjonær: Sykkylven Komm. Energiverk
- Fastsettelse av mer-/mindreavkastning.
Status: Ikke godkjent av NVE. Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 28
Konsesjonær: Skånevik Ølen Kraftlag
- Fastsettelse av mer-/mindreavkastning.
Status: Ikke godkjent av NVE. Saken er ikke påklaget.
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SAK NR. 29
Konsesjonær: Osterøy Energi
- Bekreftelse av mer-/mindreavkastning.
Status: Godkjent av NVE.

SAK NR. 30
Konsesjonær: Fredrikstad Energiverk BA
- Fastsettelse av mer-/mindreavkastning.
Status: Ikke godkjent av NVE. Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 31
Prosess- og foredlingsindustriens Landsforening (PIL)
- Fastsetting av maksimal avkastningssats på nettkapital for 1996.
Status: Ikke godkjent av NVE. Saken er påklaget til NOE.

SAK NR. 32
Konsesjonær: Sør-Aurdal Energi
- Bekreftelse av mer-/mindreavkastning.
Status: Godkjent av NVE.

SAK NR. 33
Konsesjonær: Statnett Marked
- Avregning av regulerkraft.
Status: Ikke godkjent av NVE. Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 34
Konsesjonær: Oslo Energi AS
- Fastsettelse av mer-/mindreavkastning.
Status: Ikke godkjent av NVE. Saken er ikke påklaget.
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SAK NR. 35
Konsesjonær: Lyse Kraft

- Fastsettelse av mer-/mindreavkastning.
Status: Ikke godkjent av NVE. Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 36
Konsesjonær: Elverum Elektrisitetsverk

- Kontrollhandlinger overfor energiverk.
Status: Godkjent av NVE.

SAK NR. 37
Konsesjonær: Sandøy Elverk

- Endring av avkastningssats for 1995.
Status: Godkjent av NVE.

SAK NR. 38
Konsesjonær: Bjøvefossen a.s.

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

SAK NR. 39
Konsesjonær: Røros Everk

- Justering av bokført verdi på nettanleggene.
Status: Godkjent av NVE.
SAK NR. 40
Konsesjonær: AlL Uvdal Kraftforsyning

- Justering av bokført verdi på nettanleggene.
Status: Godkjent av NVE
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SAK NR. 41
Konsesjonær: Nordmøre Energiverk
- Justering av bokført verdi på nettanleggene.
Status: Godkjent av NVE.

SAK NR. 42
Konsesjonær: AS Rødøy-Lurøy Kraftverk
- Justering av bokført verdi på nettanleggene.
Status: Godkjent av NVE.

SAK NR. 43
Konsesjonær: UL Hornindal Kraftlag
- Justering av bokført verdi på nettanleggene.
Status: Godkjent av NVE.

SAK NR. 44
Konsesjonær: Odda Kommunale Elektrisitetsverk
- Fritak fra retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning.
Status: Godkjent av NVE.

SAK NR. 45
Konsesjonær: Sør-Trøndelag Kraftselskap
- Justering av bokført verdi på nettanleggene.
Status: Delvis godkjent av NVE. Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 46
Konsesjonær: Odda Kommunale Elektrisitetsverk
- Fastsetting av mer-/mindreavkastning.
Status: Godkjent av NVE.
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SAK NR. 47
Konsesjonær: Kristiansand Energiverk

- Justering av bokført verdi på nettanleggene.
Status: Ikke godkjent av NVE. Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 48
Konsesjonær: Ulstein Energi

- Justering av bokført verdi på nettanleggene.
- Fastsettelse av mer-/mindreavkastning.
Status: Godkjent av NVE.
SAK NR. 49
Konsesjonær: Stryn Energiverk

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

SAK NR. 50
Konsesjonær: Vest-Oppland Komm.Kraftselskap

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

SAK NR. 51
Konsesjonær: Svorka Energiverk

- Fastsettelse av mer-/mindreavkastning.
Status: Ikke godkjent av NVE. Saken er ikke påklaget.
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SAK NR. 52
Konsesjonær: Hadeland Energiverk

- Endring av kapitalgrunnlaget for Regional- og distribusjonsnettet.
Status: Godkjent av NVE.

SAK NR. 53
- Tilbakeføring av meravkastning.
- Fastsettelse av meravkastningens størrelse.
Status: Godkjent av NVE.

SAK NR. 54
Konsesjonær: Troms Kraftforsyning

- Beregning av innmatingstariff og kostnad for kraftproduksjon ved
innmating i eget nett.
Status: Ikke godkjent av NVE. Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 55
Konsesjonær: Kronos Titan AS

- Fritak av rappotering til NVE.
Status: Godkjent av NVE.
SAK NR. 56
Konsesjonær: Trøgstad Elverk

- Økning av avkastningsprosenten.
Status: Godkjent av NVE.
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Vår ref.
NVE 95/2551

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår dato

M0fTJOI
Deres ref
95/00172-760

Deres dato
25.09.95

Hadeland Energiverk
Postboks 40
2770 Jaren

Saksbehandler:

Torfinn Jonassen/M0
229591 03

INSTALLASJON AV UTSTYR FOR TIMESREGISTRERING

Vi viser til brev fra Hadeland Energiverk av 25.09.95 der det søkes om forlenget frist til
01.04.96 for installasjon av utstyr for timesregistering av strømforbruk. Dette gjelder for
anlegg med forventet energiuttak større enn 500 000 kWh.
NVE forlenger med dette Hadeland Energiverks frist for installasjon av ovenfornevnte utstyr
til 01.04.96.

Med hilsen
Økonomiseksjonen

/

/J, ·
.y.<

c.J:f'''' ,'#---.....

Torfirf]Jonassen
seksjonssjef

/

Kontoradresse: Middelthunsgate 29
Postadresse,' Postboks 5091, Maj
0301 Oslo

Telefon. 22959595
Telefax. 22959000

Postgiro' 0803 5052055

SAK NR. 2
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RØD KOPI
NVE
NORGES VASSDRAG5OG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 95/6055
M0ITJOI
Deres ref.
H/011/1F 1995008057

Deres dato
17.11.95

Stavanger Energi
Postboks 3124 Mariero
4004 Stavanger

Saksbehandler:
Torfinn Jonassen/M0
229591 03

RETNINGSLINJER FOR MÅLING OG AVREGNING AV KRAFTOMSETNING

Vi viser til brev fra Stavanger Energi av 27.11.95, der det bes om dispensasjon fra NVEs
retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning av oktober 1995.
Dispensasjonen gjelder avregning basert på timesmålte verdier for anlegg med forventet
årlig uttak mer enn 500 000 kWh. Stavanger Energi har satt opp følgende program som
avviker fra NVEs retningslinjer:
1. Installere timesregistrerende målere på alle anlegg med forbruk over 500 000 kWh/år.
Ferdigstilles i løpet av 1. kvartal 1996.
2. Opprette fjernavlesning til alle større anlegg. Ferdigstillet i løpet av 1. kvartal 1995 (NVE
forutsetter at dette er en skrivefeil, og at det menes 1996), dekker ca 50% av
forbruksmassen på anlegg over 500 000 kWh.
3. Opprette fjernavlesning til de øvrige anlegg der dette er kostandsmessig forsvarlig i
forhold til nytteverdien.
NVE gir med dette Stavanger Energi dispensasjon fra retningslinjene for måling og
avregning av kraftomsetning mht avregning basert på timesmålte verdier for anlegg med
forventet årlig uttak mer enn 500 000 kWh frem til 31.12.1996, under forutsetning at
Stavanger Energi følger det ovenfor nevnte program.

Med hilsen
Økonomiseksjonen

.I
/

.J-,

, :~(' f"'--"- JI.//.'\S':f.T ortmm Jonassen
\,
seksjonssjef

Mag us Køber
førstekonsulent

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

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

Postgiro: 0803 5052055

SAK NR. 3

riØD i(OPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.

Vår dato

NVE 95/6243
M 0ITJ 0/654

Deres ref.

Deres dato

TI/ttne1213

13.12.95

Rissa Kraftlag BA
Postboks 38
7100 Rissa

Saksbehandler:
Torfinn Jonassen/M0
229591 03

VEDR. SYSTEM FOR TIMESAVREGNING
Vi viser til brev fra Rissa Kraftlag av 13.12.1996 der det redegjøres for forsinkelser ved
installasjon av utstyr for timesmåling av anlegg med forventet årlig uttak mer enn 500 000
kWh.
Rissa Kraftlag gis med dette utsettelse på fristen for avregning av anlegg med forventet
årlig uttak med mer enn 500 000 kWh til 01.04.1996.

Med hilsen
Økonomiseksjonen
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To h"dU
sen
seksj nssjef

Kontoradresse. Middelthunsgate 29
Postadresse: Postboks 5091, Mai
0301 Oslo
11

Telefon.' 22 95 95 95
Telefax. 22959000

Postgiro. 08035052055

SAK NR. 4
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RØD KOPI
NVE
NORGES VASSDRAGS.
OG ENERGIVERK

O8 Jf.\;:! 1996

Vår ref.
NVE 96/41
MØ/KGR/912-651.2

Vår dato

Deres ref.
RH/ rm

Deres dato
29.12.95

Våle kommunale elverk
Sørby
3178 Våle

Saksbehandler:
Ketil Grasto/MØ
22959215

Vedr. tilbakeføring av meravkastning

Det vises til deres forespørsel av 29.12.95.
NVE finner det positivt at Våle kommunale elverk har avsatt midler i sitt 1994-regnskap til
tilbakebetaling av skyldig meravkastning gjennom reduserte tariffer i 1995. NVE har således
ingen merknader til at kr 800000,- av årsoverskuddet for 1994 er disponert for dette formål.
Selve tilbakebetalingen skjer gjennom reduserte tariffer for 1995, og vil dermed først vises i
1995-regnskapet. Selve disponeringen av årsoverskuddet i 1994 nullstiller dermed ikke
meravkastningen pr. 1.1.95.
Tilbakebetalingen gjennom reduserte tariffer for 1995 vil vises ved at den tilbakeførte
meravkastning fremkommer som en inntekt i resultatregnskapet for 1995, jf tabell 1, post
330 i regnskapsrapporteringen til NVE / SSB. Tilbakeføring av hele meravkastningen
gjennom reduserte tariffer vil isolert sett innebære at saldoen for mer-/ mindreavkastning pr
31.12.95 blir null. Hvorvidt dette faktisk skjer vil imidlertid avhenge av hvordan de faktiske
overføringsinntekter i 1995 blir. En høyere overført kraftmengde vil kunne gi høyere
overføringsinntekter enn det budsjettet tilsier. Dette vil kunne medføre at en meravkastning
for 1995 vil kunne oppstå, til tross for at overføringstariffen er redusert. Dersom en slik
eventuell meravkastning skulle oppstå for Våle kommunale elverk for 1995, må denne føres
over til det fusjonerte selskapet.
NVE vil således konkludere med at en nullstilling av Våle kommunale elverks meravkastning
tidligst vil kunne skje ved regnskapsavleggelsen for 1995. Hvorvidt en faktisk nullstilling
skjer, vil avhenge av de faktiske overføringsinntekter i 1995. Eventuell skyldig
meravkastning pr 31.12.95 må overføres til det fusjonerte selskapet.
Med hilsen

?,)~-o~ markedsavdelingen

vr!t.V'--- (jV!~~'"

Torfi n Jonassen
fung. seksjonssjef

ut; \ Gf(TJ~

Ketil Grasto
førstekonsulent

Kontoradresse: Middelthunsgate 29

t;~~g~f;~Æ-ilf.fiå!POkS 5091, Mal

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

Postgiro 0803 5052055

SAK NR. 5

RØD KOPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 96/ 189
M0/KGR/912-6S1.2

Vår dato

Deres ref.
740

Deres dato
10.1.96

1 8 JAN 1996

Nord-0sterdal Kraftlag
Postboks 100
2501 Tynset
Saksbehandler:
Ketil Grasto/M0
22959215

Status mer-! mi ndreavkastni ng pr. 31.12.94
Det vises til Deres brev av 10.1.96 samt vårt rundskriv M0 7/95.
NVE bekrefter med dette følgende størrelser for Nord-Østerdal Kraftlags mer-/
mindreavkastning:
(Tall i tusen kroner)
Mer-/mindreavkastning pr. 1.1.94
Mer-!mindreavkastning i 1994
Tilbakeført i 1994

-2481
6886
O

Mer-! mindreavkastning pr. 31.12.94

4405

Vi bekrefter dermed at Nord-0sterdal Kraftlag på grunnlag av NVEs godkjenning av
åpningsbalanse pr. 1.1.93 får en mindreavkastning i 1993 på kr 2481 000,-.

Med hilsen

~
. ~k~':09 ma.rkedsa. vdelingen
(!~/
.

. :oc':.

Jbti.~

T ciffinjlionassen
seksjonssjef

tiA) GrcvJfb
Ketil Grasto
fø rstekonsu lent

Kontoradresse: Middelthunsgate 29
Postadresse: Postboks 5091. Maj.
0301 Oslo
111

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

Postgiro. 0803 505205.?;1:\ketil_1 \oekanal\ved94-nø.doc

SAK NR. 6

RØD KOPI
Vår dato
Vår ref.
NVE 95/3367
M0/KGR/912-650

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

1 6 Jt~N 199B

Deres ref.
10/96-EA-122

Deres dato
8.1.96

Ofoten Kraftlag AS
Fenes Industriområde
8550 Lødingen

Saksbehandler:
Ketil Grasto/M0
22959215

Vedtak - mer-I mindreavkastning pr. 31.12.94
Det vises til Deres brev av 8.1.96 samt regnskapsrapporteringen til NVE for 1993 og 1994.
NVE fatter vedtak 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.
NVE regulerer energiverkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i henhold
til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer».
Av regnskapsrapporteringen til NVE for 1993 fremgikk det at meravkastningen for Ofoten
Kraftlag AS var kr 1 573 500,-, jf vedlagte kopi av note 5 fra regnskapsrapporteringen for
1993. Dette framgår også av NVE-publikasjon nr. 13/95 som tidligere er tilsendt samtlige
omsetningskonsesjonærer. Av regnskapsrapporteringen til NVE for 1994 fremgår det at
rapportert meravkastning pr 1.1.94 er kr O.
NVE kan ikke akseptere at nettselskapenes mer-/ mindreavkastning endres uten at dette
eventuelt skjer på grunnlag av søknad og godkjenning av NVE.
NVE kan ikke se at det er grunner til å endre meravkastningen for 1993. På grunnlag av
rapporterte regnskapstall for 1993 og 1994 fastslår NVE at følgende tall gjelder for Ofoten
Kraftlags mer-/ mindreavkastning:
(Tall i tusen kroner)
Mer-/mindreavkastning pr. 1.1.94
Mer-/mindreavkastning i 1994
Tilbakeført i 1994
Mer-I

mindreavkastnin~

O

pr. 31.12.94

Kontoradresse.' Middelthunsgate 29
Postadresse: Postboks 5091, Maj.
0301 Oslo
11

1574
235

1809

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

PostgIro 0803 50520ti~etjl_1 \oekanal\ved94-of.doc

Vedtak:
NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen pr 31.12.94 for deres everk
til kr 1 809 000,-. Vi ber om at denne verdien legges til grunn i årsregnskapet for 1995, og
innarbeides i regnskapsrapporteringen til NVE for regnskapsåret 1995.

Med hilsen
~arkedsaVdelingen

~gc:r

fung. avdelingsdirektør

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.

m:\ketil-I \oekanal\ved94-of.doc

SAK NR. 7

Vår ref.
Vår dato
NVE 95/3367
M0/KGR/912-650

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

1 6 JAN 1996

Deres ref.
10/96-EA-122

Deres dato
8.1.96

Stord komm. Everk
Postboks 1284 Heiane
5401 Stord

Saksbehandler:
Ketil Grasto/M0
22959215

Vedtak - mer-I mindreavkastning pr. 31.12.94
Det vises til regnskapsrapporteringen til NVE for 1993 og 1994.
NVE fatter vedtak 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.
NVE regulerer energiverkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i henhold
til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer».
Av regnskapsrapporteringen til NVE for 1993 fremgikk det at meravkastningen for Stord
komm. Everk var kr 4 475000,-, jf vedlagte kopi av note 5 fra regnskapsrapporteringen for
1993. Dette framgår også av NVE-publikasjon nr. 13/95 som tidligere er tilsendt samtlige
omsetningskonsesjonærer. Av regnskapsrapporteringen til NVE for 1994 fremgår det at
rapportert meravkastning pr 1.1.94 er kr 4 467 000.
NVE kan ikke akseptere at nettselskapenes mer-/ mindreavkastning endres uten at dette
eventuelt skjer på grunnlag av søknad og godkjenning av NVE.
NVE kan ikke se at det er grunner til å endre meravkastningen for 1993. På grunnlag av
rapporterte regnskapstall for 1993 og 1994 fastslår NVE at følgende tall gjelder for Stord
komm. Everks mer-/ mindreavkastning:
(Tall i tusen kroner)
Mer-/mindreavkastning pr. 1.1.94
Mer-/mindreavkastning i 1994
Tilbakeført i 1994

4475
2911
O

Mer-I mindreavkastning pr. 31.12.94

7386

Kontoradresse. Middelthunsgate 29
Postadresse.' Postboks 5091, Mal
0301 Oslo

"

Telefon 22 95 95 95
Telefax.' 22 95 90 00

Postgiro 0803 S0529i?letil_l \oekanal\wd94-st.doc

Vedtak:
NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen pr 31.12.94 for deres everk
til kr 7386000,-. Vi ber om at denne verdien legges til grunn i årsregnskapet for 1995, og
innarbeides i regnskapsrapporteringen til NVE for regnskapsåret 1995.

Med hilsen
Enøk- dg)parkedsavdelingen
( ..

!l~; ,\

/

, /.,'j (1Øu,

~ager7

Jon
,tung. avdelingsdirektør

/ ('

I f~n
T

'. ___ ~'C\.~
Jonassen

sek~Qnssjef

Denne avgjørelsen kan p:iklages 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.

m:\ketil-l \oekanal\ved94-st.doc

SAK NR. 8

RØ/ u j'",UP!
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Vår ref.
NVE 961 251

NVE
NORGES VASSORAGSOG ENERGIVERK

Vår dato

M0/KGRl912-650

Deres ref.

Deres dato

Etne Elektrisitetslag
Postboks 104
5590 Etne

Saksbehandler:
Ketil Grasto/M0
22959215

Vedtak - mer-I mindreavkastning pr. 31.12.94
Det vises til Deres brev av 3.1.96 samt regnskapsrapporteringen til NVE for 1993 og 1994.

NVE fatter vedtak 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.
NVE regulerer energiverkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i henhold
til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer».
Av revisorgodkjent regnskapsrapportering til NVE for 1993 fremgikk det at meravkastningen
for Etne Elektrisitetslag var kr 1 204000,- Dette framgår også av NVE-publikasjon nr 13/95
som tidligere er tilsendt samtlige omsetningskonsesjonærer. Av regnskapsrapporteringen til
NVE for 1994 fremgår det at rapportert meravkastning pr 1.1.94 er kr 549 000,-. Med andre
ord er meravkastningen for 1993 redusert med kr 655 000. NVE kan ikke akseptere at
nettselskapenes mer-/ mindreavkastning endres uten at dette eventuelt skjer etter søknad
og godkjenning av NVE.
NVE er kjent med at Etne Elektrisitetslag oversendte endrede regnskapstall for 1993 datert
3.7.95. NVE kan ikke se at disse regnskapstallene er godkjent av revisor. Etne
Elektrisitetslag har heller ikke begrunnet hvorfor man ønsker regnskapstallene endret i
forhold til opprinnelig revisorgodkjent regnskap. En vesentlig endring i forhold til opprinnelig
rapportering er at meravkastningen er redusert fra 1,2 mill. kroner til kr 549 000,
NVE kan ikke se at det er grunner til å endre meravkastningen for 1993. På grunnlag av
rapporterte regnskapstall for 1993 og 1994 fastslår NVE at følgende tall gjelder for Etne
Elektrisitetslags mer-/ mindreavkastning:
(Tall i tusen kroner)
Mer-/mindreavkastning pr. 1.1.94
Mer-/mindreavkastning i 1994
Tilbakeført i 1994

1204
805
O

Mer-I mindreavkastning pr. 31.12.94

2009

Kontoradresse: Allddelthunsgate 29
Postadresse.' Poslboks 5091, Maj
0301 Oslo
Bl

1011

Telefon.' 22 95 95 95
Telefax 22959000

Postgiro 0803 50520~;\kctil_l\oekanal\veJtal-·94.Joc

/

Vedtak:
NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen pr 31.12.94 for deres everk
til kr 2 009 000. Vi ber om at denne verdien legges til grunn i årsregnskapet for 1995, og
innarbeides i regnskapsrapporteringen til NVE for regnskapsåret 1995.

Med hilsen
Enøkarkedsavdelingen

.JOn Sagen
fung. avdelingsdirektør

0.·"

( TdÆ*
(rtf:,,,.:M~~~07'-\
(LA

seksj nssjef

Denne avgjllrels"n kan påklages til Nærings- og encrgidepart,'nH'nld innen 3 ukn fr.. del tidspunkt underretning er knl1lmd frem til
partene,jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage skal hegnl/lnes skriftlig, stil,'s til Nærings- og energidepartelJlen[<'[ og sendes
gjennom NVE.

Ill:\kctil-l \oekal\al\vedt.~k-<)4.doc
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SAK NR. 9

fi00 KOP'
Vår ref.
NVE 95/4158

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

M0/KGR/912-651.1

Vår dato

2 B JM~ 1996
Deres dato

Deres ref.
Mo Industripark AS
Postboks 500
8601 Mo

Saksbehandler:
Ketil Grasto/M0
229592 15

Søknad om godkjenning av åpningsbalanse
Det vises til Deres brev av 25.8.95 og 4.12.95.
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.

Bakgrunn
Mo Industripark AS (MI) søker om godkjenning av bokført verdi på nettanleggene pr. 1.1.96.
Verdien på nettanleggene er av MI beregnet til 65 mill kroner. MI har tidligere ikke vist
nettanleggene særskilt i regnskapet. Eget nettregnskap ønskes nå etablert. MI opplyser at
ved etablering av balanse for nettvirksomheten har man basert seg på prinsippene som er
nedfelt i Norenergis publikasjon nr 355 - 1989.
Vedtak
NVE finner på bakgrunn av de opplysninger som er gitt å kunne godkjenne at Mo
Industripark AS etablerer åpningsbalanse for nettanleggene pr 1.1.96. Den bokførte verdien
av nettanleggene fastsettes til 65 mill kroner pr 1.1.96. I forbindelse med etablering av ny
balanse vil vi vise til våre retningslinjer for beregning av overføringstariffer av oktober 1995,
punkt 7.8, hvor det blant annet heter: «For å kunne bruke høyeste avkastningssats
forutsettes det at everket drives kostnadseffektivt, og at nettet har en fornuftig standard og
kapasitet. »

Med hilsen
arkedsavdelingen

lJt
i

l;''I ., ~'\
"

~ ~.-1fÅ",

T&r i Jonassen
seksjonssjef

[kllll(' aV!"j4Irdst-n kalll'åkla~~s til Nærill~s- ,'): '-lIl'r~i(kpart(,lIll'nkt illll('11 3 likn ...." ,kl tidspunkt IIl1duretllillg ('r kllllllll(-t fn-Ill til
part"IIl', jfr. forvaltllillgsloH'lIs kap. VI. EV('llhl('1I klag(' skallll'~nlllll(,s skrirtlig, stiks lil N'l'rill~s, og ('lIl'rj..'idl'partemelltet og s('lIdes
;!.jt'IlIHHIl NVE

Kontoradresse: Mlddelthunsgate 29
Postadresse. Postboks 5091, Mal.
0301 Oslo
11

Telefon. 22 95 95 95
Telefax. 22959000

Postgiro' 0803 5052055
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SAK NR. 10

RØD KOPl
NVE
NORGES VASSORAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 96/490
M0/KGR/912-6S1.2

Vår dato

Deres ref.

Deres dato
30.1.96

lulakraft
;966 Eivindvik

Saksbehandler:
Ketil Grasto/M0
229592 15

Vedr: Søknad om endret avkastningssats for 1995

Det vises til Deres søknad av 30.1.96.
NVE finner å kunne akseptere at avkastningssatsen for 1995 økes til 7%.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen
Økonomiseksjonen
~. ,1.<

y

·>t':'.[}11. {

//

)

,1

lccL

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

JiAI C;j'f?YJh
Ketil Grasto
fø rstekonsulent

Kontoradresse: Middelthunsgate 29
POS(ftQf{!!jse:,postbl1ks 5091, Mai.
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SAK NR. 11

Vår ref.
NVE 95/3128
M0/KGR/912-651.1

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår dato

1 /..-.-.,
Il

Deres ref.
95U01365

':~U

"1'

Deres dato
12.12.95

Aktieselskapet Tyssefaldene
5770 Tyssedal

Saksbehandler:
Ketil Grasto/M0
22959215

Fastsettelse av åpningsbalanse pr 1.1.93
Det vises til Deres brev av 7.6.95 og 12.12.95.
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.
Aktieselskapet Tyssefaldene (AT) søker om oppjustering av verdien på nettanleggene pr
1.1.93. Samlet søkes det om en oppjustering av kapitalgrunnlaget i regional- og
distribusjonsnettet fra 12,6 mill kroner til 80,4 mill kroner. Oppjusteringen utgjør dermed i
søknaden 67,8 mill kroner. Begrunnelsen for søknaden er at investeringer i
overføringsanlegg tidligere i stor utstrekning er utgiftsført som vedlikeholdsutgifter. I følge
AT har dette ført til at kapitalgrunnlaget for disse anleggene er satt for lavt.
AT opplyser at nettanleggene er taksert ved å benytte forventet kostnad ved å bygge
tilsvarende anlegg i dag. Denne verdien er så redusert ut i fra en vurdering av alder og
tilstand.
AT har på forespørsel fra NVE beregnet gjennomsnittlig gjenværende levetid på
nettanleggene til 12 år, jf telefaks til NVE datert 22.1.96. Gjennomsnittlig alder på
nettanleggene er tilsvarende beregnet til 24 år.
NVE har gjennomgått og vurdert søknaden. NVEs «retningslinjer for beregning av
overføringstariffer» slår fast at bokførte verdier på nettanleggene skal reflektere nedskrevet
historisk kostnad. Dersom historiske anskaffelseskostnader ikke er tilgjengelig vil en
tilnærming innebære at anslåtte nyverdier reduseres for prisstigning tilbake til
anskaffelsestidspunktet for gjeldende anlegg. For å komme frem til nedskrevet historisk
kostnad fratrekkes deretter akkumulerte bedriftsøkonomiske avskrivninger i henhold til de
regler som framgår av Norges Energiverkforbunds publikasjon nr 355-1989. Ut i fra NVEs
gjennomgåelse av søknaden kan vi ikke se at AT har lagt ovennevnte metode til grunn ved
beregning av åpningsbalansen.
På bakgrunn av mottatt informasjon om antall og type fysiske komponenter som
nettanleggene representerer og en forutsetning om gjennomsnittlig gjenværende levetid på
12 år, har NVE beregnet verdien på åpningsbalansen etter gjeldende retningslinjer. NVEs
Kontoradresse: Middelthunsgate 29
Postadresse: Postboks 5091, Mal
0301 Oslo

Telefon: 22 95 95 95
Telefax: 22 95 9000

Postgiro: 0803 5052055
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~",' .','," B

2
beregning gi r en vesentlige lavere verdi på åpningsbalansen pr 1.1.93 enn det AT søker
om.
Vedtak
NVE finner på bakgrunn av de opplysninger som er gitt å kunne godkjenne at
Aktieselskapet Tyssefaldene justerer den bokførte verdien av nettanleggene fra12,608 mill
kr til 25,214 mill kr pr 1.1.93. NVE ber om at ATs mer-/ mindreavkastning for 1993 og 1994
rekalkuleres i henhold til ny balanse, og at nødvendige regnskapsmessige korreksjoner
foretas ved kommende regnskapsavslutning samt i forbindelse med «Økonomisk og teknisk
rapportering til NVE og SSB" for regnskapsåret 1995.
I forbindelse med vår godkjenning av ny balanse vil vi vise til våre retningslinjer for
beregning av overføringstariffer av oktober 1995, punkt 7.8, hvor det blant annet heter: «For
å kunne bruke høyeste avkastningssats forutsettes det at everket drives kostnadseffektivt,
og at nettet har en fornuftig standard og kapasitet."

Med hilsen

En~a:saVdelingen

nsag~

J
ung.

av~~ngSdirektør

Denne avgjørelsen kan p:\k1ages til Nærings- og energideparteml'ntet 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 energidep~rtementet og sendes
gjennom NVE

m:\ketil-I \oekanal\au-ball.doc

SAK NR. 12

RØD KOPl
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.

Vår dato

NVE
M0/KMN912-651 .2

1 5 f-Tl 1~9S

Deres ref.

Deres dato

Tydal Komm. Kraftverk
7590 TYDAL

Saksbehandler:
Knut Matre/M0
22959074

Vedtak - mer-! mindreavkastning.
Det vises til regnskapsrapporteringen til NVE for 1993 og 1994.
NVE fatter vedtak i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning
og fordeling av energi, fastsatt av Kronprinsregentens resolusjon av 07.12.90 med hjemmel
i energiloven av 29.06.90 nr 50 .
NVE regulerer energiverkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i henhold
til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer».
På grunnlag av uklarheter ved regnskapsrapporteringen for 1993, finner NVE å måtte
fastsette mindreavkastningen for 1993. På grunnlag av beregninger utført av Tydal
Kommunale Kraftverk fastsettes mindreavkastningen for 1993 til kr 592 000,-. Dette gir en
saldo for mindreavkastning pr 31.12.94 på kr 541 000 ,-, som er konsistent med NVEs
publikasjon nr 25 1995.
(Tall i tusen kroner)
Mer-/ mindreavkastning pr 1.1.94
Mer-/ mindreavkastning i 1994
Tilbakeført i 1994

-592
51
O

Mer- Mindreavkastning pr 31.12.94

-541

Kontoradresse: Middelthunsgate 29
Postadresse: Postboks 509 1, Maj .
0301 Oslo

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

Pos tgiro ' 0803 5052055
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Vedtak
NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående mindre avkastningen pr 31.12.94 for deres
everk til kr. 541 000. Vi ber om at denne verdien legges til grunn i årsregnskapet for 1995,
og innarbeides i regnskapsrapporteringen til NVE for regnskapsåret 1995.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

(/ /t?

, <'jC~~
Jon Sagetf
)ung. avdelingsdirektør

~ 16lfl'0 ~r

.....i""<---'
Tbffl JOnassen
seksj nssjef

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, stilles til Nærings og energidepartementet og sendes
gjennom NVE.

SAK NR. 13

RØD KOPt
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 96/ 723
M0/KGR/912-651.2

Vår dato

Deres ref.

Deres dato
15.2.96

Høyanger energiverk
Dalevn.6
5900 Høyanger

Saksbehandler:
Ketil Grasto/M0
22959215

Fastsettelse av mer-/ mindreavkastning pr 31.12.94
Det vises til Deres telefaks av 15.2.96 samt regnskapsrapporteringen til NVE for 1993 og
1994.
NVE fatter vedtak 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. NVE regulerer energiverkenes avkastning på
kapital investert i nettvirksomheten i henhold til «retningslinjer for beregning av
overfø ringstariffer» .
Av den revisorgodkjente regnskapsrapporteringen til NVE for 1993 fremgikk det at
meravkastningen for Høyanger Energiverk var kr 914000,-. Dette framgår også av NVEpublikasjon nr. 13/95 som tidligere er tilsendt samtlige omsetningskonsesjonærer. Av
regnskapsrapporteringen til NVE for 1994 fremgår det at rapportert mindreavkastning pr
1.1.94 er kr 34 000. NVE finner etter gjennomgåelse av saken ikke grunnlag for å akseptere
at Høyanger Energiverk uten videre endrer 1993-regnskapet fra å vise en meravkastning på
914 000 til å vise en mindreavkastning på kr 34 000. På grunnlag av rapporterte
regnskapstall for 1993 og 1994 fastslår NVE at følgende tall gjelder for Høyanger
Energiverks mer-I mindreavkastning:
(Tall i tusen kroner)
Mer-/mindreavkastning pr. 1.1.94
Mer-/mindreavkastning i 1994
Tilbakeført i 1994
Mer-I mindreavkastning pr. 31.12.94

Kontoradresse: Middelthunsgate 29
Po!W!f!/ffsse. Postboks 5091 Mai
ojB=ro~/(i \oeKallal\hoyanger.Joc

914

-97
O

817

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

Bankgiro. 60030604221
Postgiro. 0803 5052055

Org. nr.. NO 970 205 039 MVA

2
Vedtak:
NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen pr 31.12.94 for deres everk
til kr 817000,-. Vi ber om at denne verdien legges til grunn i årsregnskapet for 1995, og
innarbeides i regnskapsrapporteringen til NVE for regnskapsåret 1995.

Med hilsen
markedsavdelingen

Jon Sa n
tung. avdelingsdirektør

!")r ~.~,

TOrfi1n'Jonassen
seksjonssjef

Denne avgjørl'lsen kan påklages til Nærings- ~ 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 sendl's
gjennom NVE.

SAK NR. 14

RØD KOPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 96/ 960
M0/KGR/912-651.2

Vår dato

Deres ref.

Deres dato
21.2.96

O6 ~. ':{,:1 ",,096
•

<.

',J

æren Everk
350 Nærbø

Saksbehandler:
Ketil Grasto/M0
22959215

Fastsettelse av mer-I mindreavkastning pr 31.12.94

Det vises til Deres brev av 21.2.96 samt regnskapsrapporteringen til NVE for 1993 og 1994.
NVE fatter vedtak 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. NVE regulerer energiverkenes avkastning på
kapital investert i nettvirksomheten i henhold til «retningslinjer for beregning av
overfø ringstariffer» .
Av den revisorgodkjente regnskapsrapporteringen til NVE for 1993 fremgår det at
meravkastningen for Jæren Energiverk var kr 6433000,-. Dette framgår også av NVEpublikasjon nr. 13/95 som tidligere er tilsendt samtlige omsetningskonsesjonærer. Av
regnskapsrapporteringen til NVE for 1994 fremgår det at rapportert meravkastning pr 1.1.94
er kr 0,-. NVE finner etter gjennomgåelse av saken ikke grunnlag for å akseptere at Jæren
Everk endrer 1993-regnskapet fra å vise en meravkastning på 6 433 000 til å vise kr O. At
NVE 23. november 1994 sendte brev til samtlige everk for at energiverkene selv skulle
verifisere innrapporterte regnskapstall endrer ikke dette forholdet. Jæren everk har etter
eget utsagn budsjettert med 2,9% avkastning i 1993 og oppnådd 6,4 mill kr i
meravkastning. Denne meravkastningen må tilbakeføres kundene.
På grunnlag av rapporterte regnskapstall for 1993 og 1994 fastslår NVE at følgende tall
gjelder for Jæren everks mer-/ mindreavkastning:
(Tall i tusen kroner)
Mer-/mindreavkastning pr. 1.1.94
Mer-/mindreavkastning i 1994
Tilbakeført i 1994

6433
1419
O

Mer-I mindreavkastning pr. 31.12.94

7852

Kontoradresse: Middefthunsgate 29
Postboks 5091, Maj.
ojOrfjfffd Ioekan<il\jeren.d6c
Po~tpgrysse:

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

Bankgiro.' 60030604221
Postgiro. 0803 5052055

arg. nr.: NO 970205039 MVA
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Vedtak:
NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen pr 31.12.94 for deres everk
til kr 7852000,-. Vi ber om at denne verdien legges til grunn i årsregnskapet for 1995, og
innarbeides i regnskapsrapporteringen til NVE for regnskapsåret 1995.

Med hilsen

E~a:saVdelingen
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(Jon
tung.

;~relingsdirektør

--+, \
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Torfirt'nJonassen
seksjonssjef

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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Jæren Everk
4350 Nærbø

Deres ref

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

308 sk

NOE 96/2404 EV TOG

Dato

I:::

1

!

1B. JUl1996

7 JULI 1996

KLAGE PÅ NVEs VEDTAK VEDRØRENDE MER-IMINDREA VKASTNING FOR JÆREN EVERK I 1993
Saken gjelder klage fra Jæren e-verk (lE) datelt 19.03.96 over Norges vassdragsog energiverks (NVEs) vedtak av 06.03.96 vedrørende meravkastning for 1993.
NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrifter om produksjon, omfOlming, overføring, omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved Kronplinsregentens resolusjon 7.12.90 og kongelig resolusjon 10.12.93 med hjemmel i lov 29.6.90 nr 50 om
produksjon, omforming oveli"øling, omsetning og fordeling av energi m.m. (Energiloven). Etter forskriftenes § 4-4 b, siste ledd er NVE gitt myndighet til å treffe
avgjørelser ved uenighet om vilkår om forståelsen av beregningsmåten for overfølingstatiffer og kapasitet.
NVEs vedtak ble fattet på grunnlag av JEs regnskapsrapportering for 1993. JE har
redegjort for sitt syn i brev av 21.02.96 og 19.03.96.
Departementet tikk oversendt klagesaken fra NVE i brev av 18.04.96 med NVEs
bemerkninger. Kopi av brevet ble sendt JE.
JE budsjetterte med en avkastning på 2.9 % i nettvirksomheten i 1993. Regnskapet viste en avkastning på 10.5 %. JE opplyste i regnskapsrapporten til NVE at
meravkastningen ikke ville få konsekvenser for fremtidige punkttaIiffer. JE mener
at NVE har godtatt dette i brev av 23.1 1.94.
NVE viser til eget rundskriv av 13.07.94 som slår fast at avviket mellom budsjettelt og oppnådd avkastning et {lr skal detineres som mer- /mindreavkastning.
RegnskapsrapPOlten for 1993 viser en meravkastning på 6.433 milL Regnskapet er
revisorgodkjent, og må betraktes som endelig. Rapportens utsagn om at meravkastningen ikke skal få konsekvenser for senere punkttaIiffer strider mot NVEs
(JE-NVE.SAM)

l("

2

regler for håndtering av mer-/mindreavkastning, jf. rundskriv av 13.07.94, og kan
derfor ikke etterkommes.
Når det gjelder brevet av 23.11.94 har det beklageligvis oppstått en del tallmessige
feil. NVE mener at dette ikke kan binde dem i framtidige vedtak.

Departementet kan ikke se at det er grunnlag for å redusere JEs meravkastning for
1993 til (J, og slutter seg til NVEs vurderinger i brev av 06.03.96 og 18.04.96.
Departementet er kommet til at NVEs vedtak av 06.03.95 skal stadfestes.
Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke er
gjenstand for klage, jf forvaltningslovens § 28, første ledd, annet punktum.

Etter fullmakt

Kopi: NVE

SAK NR. 15

RØn '<op,
Vår ref.
NVE 95/2373

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

M0/KGR/912-651.2
Deres ref.

Vår dato

o 6 r'1;~~ 1996
Deres dato

Ytre Sogn og Sunnfjord Energiverk
5810 Dale i Sunnfjord

Saksbehandler:
Ketil Grasto/M0

22959215

Fastsettelse av mer-! mindreavkastning pr 31.12.94
Det vises til vårt vedtaks brev av 26.4.95 samt regnskapsrapporteringen til NVE for 1994.
NVE fatter vedtak 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. NVE regulerer energiverkenes avkastning på
kapital investert i nettvirksomheten i henhold til «retningslinjer for beregning av
overfø ringstariffer» .
NVE har i brev av 26.4.95 vedtatt at meravkastningen for Ytre Sogn og Sunnfjord
Energiverk er kr 2391 740 for regnskapsåret 1993. Av regnskapsrapporteringen til NVE for
1994 fremgår det at rapportert meravkastning pr 1.1.94 er kr 1 165 000,-. NVE finner etter
gjennomgåelse av saken ikke grunnlag for å akseptere at Ytre Sogn og Sunnfjord
Energiverk ikke følger opp NVEs vedtak av 26.4.96. NVE fastholder at meravkastningen for
regnskapsåret 1993, og dermed pr 1.1.94, utgjør kr 2 391 740,-.
På grunnlag av rapporterte regnskapstall for 1993 og 1994 fastslår NVE at følgende tall
gjelder for Ytre Sogn og Sunnfjord Energiverks mer-/ mindreavkastning:

f(Tairi·tus·e·n··j(·roneif······························....................................................)
IMer-/mindreavkastning pr. 1.1.94

2392\

I

30211

Mer-/mindreavkastning i 1994

5831

!Tilbakeført i 1994

U'~.~E::!..~.!~~.~~.~.Y.~~~~~!.~.9.. .P.E:.~.~.:.~.?:~~ ............................::~?~9.j

Kontoradresse: Middelthunsgate 29
Postadresse: Postboks 5091, Mai
ojO)ke}Mkl \oekanal\ysogn.doc

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

Bankgiro: 6003 06 04221
Postgiro: 0803 5052055

arg. nr.: NO 970 205 039 MVA
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Vedtak:
NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen pr 31.12.94 for deres everk
til kr 4830000,-. Vi ber om at denne verdien legges til grunn i årsregnskapet for 1995, og
innarbeides i regnskapsrapporteringen til NVE for regnskapsåret 1995.

Med hilsen
Enø~arkedsaVdelingen
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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.

SAK NR. 16

NVE
NORGES VASSORAGSOG ENERGIVERK

Vår ref
NVE 95/652
M0/0TD/651.1

Vår dato

06
Deres dato
160296

Deres ref
ksf/1602

est-Agder Energiverk
ostboks 311

301 KRISTIANSAND S
Saksbehandler:
Ole Tom Djupskas/M0

229591 22

Korreksjon i VAEs anleggsregister
Vi viser til telefonsamtale og Deres brev av 16.02.96 vedrø rende korreksjon av
anleggsregister i VAE.
På bakgrunn av den informasjon vi har fått om hvordan anleggsregisteret er bygget opp og
fungerer, finner NVE å akseptere at VAE kun trenger å justere bokfø ri verdi på
anleggsmidlene nevnt i brev av 16.02.96 med tilsammen 40.7 mill. kr i anleggsregisteret.
Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen
Økonomiseksjonen
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John Cock
fø rstekonsulent

Kontoradresse: Middelthunsgate 29
Postadresse. Postboks 5091, Maj
03010slo

Telefon 22 95 95 95
Telefax.· 22 95 90 00

Bankgiro 6003 0604221
Postgiro. 0803 5052055

Org. nr. NO 970205039 MVA

SAK NR. 17
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NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref
NVE 96/906-1
M0/0TD/912-651.2

Vår dato

Deres ref

Deres dato

rdal Kommunale Energiverk
I Solvoll
b. 14
- 5870 Øvre Årdal
Saksbehandler:
Ole Tom Djupskås/M0
229591 22

Balansesjekk

Det vises til Deres brev av 28.2.96 og regnskapsrapportering for 1993 og 1994.
NVE bekrefter herved at opplysningene i brev av 28.2.96 om årsakene til avvik mellom
balanseverdier pr 31.12.93 og 1.1.94 er tilfredsstillende. NVE forutsetter at balanseverdier
pr 1.1.95 i regnskapsrapporteringen for 1995 er identiske med verdier pr. 31.12.94 i
regnskapsrapporteringen for 1994.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen
Økonomiseksjonen
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Ole Tom Djupskås
fø rstekonsulent

Kontoradresse Middelthunsgate 29
Postadresse Postboks 5091, Maj
0301 Oslo

Telefon 22 95 95 95
Telefax 22959000

BankglfD" 6003 06 04221
Postgiro. 0803 5052055

Org. nr NO 970 205 039 MVA

SAK NR. 18

RØD KOPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 96/829
MØ/OTD/912-651.2

Vår dato

Deres ref.

Deres dato

I

I Norddal Elverk
. vi Stette
N-6210 Valldal
Saksbehandler:
Ole Tom Djupskås/MØ
229591 22

Bekreftelse av mer-/mindreavkastning pr. 31.12.94

Det vises til Deres faks av 16.2.96 og regnskapsrapportering for 1993 og 1994.
Meravkastning

(Tall i tusen kroner)
Meravkastning pr 1.1.94
Avsetning av meravkastning i 1994

O
293

Meravkastning pr 31.12.94

293

NVE forutsetter at saldo meravkastning pr 31.12.94 på 293 000 kr benyttes som inngående
saldo av meravkastning pr 1.1.95 i regnskapsrapporteringen til NVE for 1995.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen
Økonomiseksjonen
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seksjonssjef

Ole Tom Djupskås
førstekonsulent

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

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

Bankgiro: 60030604221

Postgiro.· 0803 5052055

Org. nr.: NO 970 205 039 MVA

SAK NR. 19

RØD KOPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 96/828
M0/0TD/912-6S1.2

Vår dato

o8 ~/li!) 1806
•

Deres ref.
hv/NVE-93.DOC

1, •• \
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V

Deres dato
21.2.96

Sunnmøre Energi AS
vI Vassvik
Pb. 73
6080 Gurskøy
Saksbehandler:

Ole Tom DjupskåsJM0

229591 22

Bekreftelse av mer-/mindreavkastning pr. 31.12.94
Det vises til Deres faks av 21.2.96 og regnskapsrapportering for 1993 og 1994.
(Tall i tusen kroner)
Mindreavkastning pr 1 .1.94
Avsetning av meravkastning i 1994

Mer-/mindreavkastning
13049
7102

Mindreavkastning pr 31.12.94

5947

NVE forutsetter at saldo mindreavkastning pr 31.12.94 på 5 947000 kr benyttes som
inngående saldo av mer-/mindreavkastning pr 1.1.95 i regnskapsrapporteringen til NVE for
1995.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen
Økonomiseksjonen
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T~~~J~onassen
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seksjonssjef

Ole Tom Djupskås
fø rstekonsu lent

Kont()((f(jresse. Middelthunsgate 29
Postadresse: Postboks 5091, Maj.
0301 Oslo

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

Bankgiro: 60030604221
Postgiro: 0803 5052055

Org.

nr.: NO 970 205 039 MVA

SAK NR. 20

RØD KOPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 96/851
MØ/OTD/651.0

Vår dato

Deres ref.

Deres dato
18.05.95

TO/108b

1 9 r/f;,O
,ii·.:. "gns
f u

_ofotkraft AS
1/ Espen Thorvaldsen

:::lb 145

3301 Svolvær
Saksbehandler:

Ole Tom Djupskås/MØ
229591 22

Avvikende balanseverdier pr. 31.12.93 og 01.01.94

Det vises til Deres brev av 18. mai 1995 og regnskapsrapportering for 1993 og 1994.
NVE fatter vedtak i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning
og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7.12.90 med hjemmel
i energiloven av 29.6.90 nr. 50. NVE regulerer energiverkenes avkastning på kapital
investert i nettvirksomheten i henhold til "retningslinjer for beregning av overføringstariffer".
Ved kontroll av balanseverdier i regnskapsrapporteringen for 1993 og 1994 har det
framkommet avvikende tall for henholdsvis 31.12.93 og 01.01.94. Awikene forklares i brev
av 18. mai 1995 med endring av selskapsform og ny taksering av eiendeler. I avsnitt 7.8 i
"Retningslinjer for beregning av overføringstariffer" fra oktober 1995 slås det fast at
kapitalverdiene som legges til grunn for beregning av overføringstariffer skal være
nedskrevet historisk anskaffeisskost. Med dette menes anskaffelsekostnad redusert med
akkumulerte bedriftsøkonomiske avskrivninger. Dette betyr at nye takstverdier ikke kan
aksepteres som kapitalgrunnlag for overføringstariffer.
Vedtak
Verdien av bygninger og tomter under "felles anlegg" i balansen for 1994, som fordeles på
resultatenhetene under "fordeling felles driftsmidler", må endres til nedskrevet historisk
anskaffelseskostnad. Hvis Lofotkraft ønsker å operere med takstverdier i sitt offisielle
regnskap må avstemmingskolonnen benyttes for å justere opp verdiene fra nedskrevet
historisk anskaffelskostnad som legges til grunn i NVE-rapporteringen.

Kontcxadresse: Mtddelthunsgate 29
Postadresse. Postboks 5091, Maj
03010slo

Tefefon 22959595
Telefax. 22959000

Bankgiro: 6003 06 04221
Postgiro. 0803 5052055

Org. nr.. NO 970 205 039 MVA

2
Regnskapsrapporteringen for 1994 må rettes opp i henhold til vedtaket og ny utskrift av
balanse, resultatregnskap, kontrollbilde og note 5 må sendes NVE innen 28. mars 1996. Vi
vil samtidig be om revisors bekreftelse på de nedskrevne historiske anleggsverdiene knyttet
til fellesanlegg.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen
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\
/~ ("1~ dent" \~:J--~
TOrfinr Jonassen
førstekonsulent

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

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 95/1456
M0/KMN651.2

Deres ref.

Vår dato

2 O, ~'~.:-'
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Deres dato

iiske Elverk
050 Valderøy

Saksbehandler:

Knut Matre/M0
22959074

Vedtak - mer-I mindreavkastning pr 31.12.94

Det vises til regnskapsrapporteingen til NVE for 1993 og 1994, samt telefaks fra Giske
Elverk datert 13.02.96.
NVE fatter vedtak 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.
NVE regulerer energiverkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i henhold
til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer» .
Av regnskapsrapporteringen til NVE for 1993 fremgikk det at meravkastningen for Giske
Elverk var kr 505.000,-. Dette fremgår også av NVE-publikasjon nr 13/95 som tidligere er
tilsendt samtlige omsetningskonsesjonærer. Av regnskapsrapporteingen til NVE for 1994
fremgår det at rapportert meravkastning pr 01.01.94 er kr. 0,-. Meravkastningen for 1993 er
med andre ord redusert med hele beløpet. NVE kan ikke akseptere at nettselskapenes mer1 mindreavkastning endres uten at dette skjer på grunnlag av søknad og godkjenning av
NVE.
Giske Elverk viser til brev fra NVE datert 23.11.94 «Verifisering av innrapporterte
regnskapstall», der Giske Elverk blir bedt om å verifisere visse størrelser fra
regnskapsrapporteringen. På grunn av problemer med dataverktøyet som produserte
rapporten i dette brevet ble Giske Elverk bedt om å verifisere en meravkastning på kr 0,-.
Giske Elverk oppfattet dette som om at NVE hadde endret nettselskapets meravkastning til
kr. 0,-, uten oppfordring fra nettselskapet selv. Giske Elverk skriver videre at de ringte
Ingvar Solberg i EnFO for å bekrefte denne oppfatningen.
NVE legger til grunn at Giske Elverk viste, eller burde ha vist, at det her forelå en feil. Siden
de var usikre på om de hadde oppfattet brev av 23.11.94 riktig, burde de ha klarert dette
med NVE, og ikke EnFO.
I telefaksen av 13.02.96 er det gjort en ny beregning av meravkastningen til Giske Elverk
for 1993. NVE kan ikke betrakte denne telefaksen som en søknad om endring av
meravkastningen for 1993, og beregningen av ny meravkastning vil derfor ikke bli lagt til
grunn.
Kontoradresse. Middelthunsgate 29
Postadresse, Postboks 5091, Ma).

03010slo

Teiefon: 22 95 95 95
Telefax,' 22 95 90 00

Bankgiro: 60030604221
Postgiro: 0803 5052055

Org. nr.: NO 970205039 MVA

2
NVE kan ikke se at det er grunner for å endre meravkastningen for 1993. På grunnlag av
rapporterte regnskapstall for 1993 og 1994 fastslår NVE at følgende tall gjelder for Giske
Elverks mer-/ mindreavkastning:
(tall i tusen kroner)
Mer- Imindreavkastning pr 01.01.94
Mer-I mindreavkastning i 1994
Tilbakeført i 1994

505
394
O

Mer-I mindreavkastninQ pr 31.12.94

899

Vedtak:
NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen pr 31.12.94 for Deres everk
til kr 899.000,-. Vi ber om at denne verdien legges til grunn i årsrapporteringen for 1995, og
innarbeides i regnskapsrapporteringen til NVE for regnskapsåret 1995.

Med hilsen
Enøk- og, markedsavdelingen

Jon;;;~

/fung. avdelingsdirektør
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Denne avgjørelsen kan piklages til Nærings- ()~ Energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til
partene, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell k1a~e skal begrunnes skriftlig, stille.~ til Nærings og Energidepartementet o~ sendes
gjennom NVE.

SAK NR. 22
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RØD KOPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 96/ 648
M0/KGR/912-6S1.2
Deres ref.

?
Vår datoL
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Deres dato
8.3.96

P/L Fjelberg Kraftlag
5454 Sæbøvik

Saksbehandler
Ketil Grasto/M0
229592 15

Mer-I mindreavkastning for Fjelberg Kraftlag PIL - vedtak
Det vises til brev av 8.3.96 fra Deres revisor Deloitte & Touche samt
regnskapsrapporteringen til NVE for 1993 og 1994.
NVE fatter vedtak 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. NVE regulerer energiverkenes avkastning på
kapital investert i nettvirksomheten i henhold til «retningslinjer for beregning av
overfø ri ngstariffer» .
Av den revisorgodkjente regnskapsrapporteringen til NVE for 1993 fremgår ingen
mindreavkastning for Fjelberg Kraftlag P/L. Dette er reflektert i NVE-publikasjon nr. 13/95
som tidligere er tilsendt samtlige omsetningskonsesjonærer. Utgivelsen av NVE-publikasjon
nr 13/ 95 stadfester og avslutter i prinsippet NVEs behandling av 1993-regnskapene.
Eventuelle endringer i mer-/ mindreavkastning for 1993 i forhold til rapporterte,
revisorgodkjente og publiserte tall må i tilfelle skje etter eksplisitt søknad og godkjenning av
NVE.
Deloitte & Touche som revisor for Fjelberg Kraftlag P/L påpeker i brev at det for 1993 ikke
ble vurdert å være i samsvar med god regnskapsskikk å hensyn ta mindreavkastning i
regnskapet fordi det på gjeldende tidspunkt var uavklart om denne ville ha fremtidig verdi
for selskapet.
NVE vil påpeke at det i veiledningen til regnskapsrapporteringen for 1993 kreves at netteier
fører en egen oversikt over akkumulert mer-/ mindreavkastning. At Fjelberg Kraftlag P/L
ikke hensyntok mindreavkastning i sitt offisielle årsregnskap for 1993 forhindrer ikke at det
skal føres en egen oversikt over mer-/ mindreavkastningen i regnskapsrapporteringen til
NVE. Når Fjelberg Kraftlag P/L ikke førte opp mindreavkastning i regnskapsrapporteringen
til NVE for 1993 var følgelig NVEs konklusjon at en mindreavkastning ikke eksisterte. NVEpublikasjon nr 13/95 stadfester NVEs standpunkt.
Forøvrig kan bemerkes til Deloitte & Touche' brev at Nærings- og energidepartementet har
stadfestet NVEs rundskriv av 13. juli 1994.
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NVE finner etter gjennomgåelse av saken ikke grunnlag for å akseptere at Fjelberg Kraftlag
PIL beregner seg en mindreavkastning for 1993 i forhold til oppnådde 8,6% avkastning.
På grunnlag av rapporterte regnskapstall for 1993 og 1994 fastslår NVE at følgende tall
gjelder for Fjelberg Kraftlag Pils mer-I mindreavkastning:
r-------------------------------~

I (Tall

i tusen kroner)

I Mer-/mindreavkastning
I
I
'

I

pr. 1.1.94

: Rapportert mer-/mindreavkastning i 1994
I

Ol

I
I

1570:
I

: Tilbakeført i 1994
I
I

O:
I
I

1lv1_e.!:-~ ,!,~~~e~~k_a~t.!'!.n.9"'p.!._3-"! ~ ~.~~ _______ ~5.z<2.!

Vedtak:
NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen pr 31.12.94 for Fjelberg
Kraftlag PIL til kr 1 570000,-. Vi ber om at denne verdien legges til grunn i årsregnskapet,
og innarbeides i regnskapsrapporteringen til NVE for regnskapsåret 1995.

Med hilsen
Enøk- o markedsavdelingen

J n Sag
ung. avdelingsdirektør

--o. )O~/~
TOrfinn~aSsen

seksjonssjef

Denne avgjørelsen kan p<iklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem
tilpartene, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftJig, stiles til Nærings- og energidepartementet og
sendes gjennom NVE.
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Deloitte & Touche
Statsautorisel1c Revisorer ANS
Postboks 4423 NygarcJstangen
5028 Bergen

Deres ref

/~ !.XS1EH. r

Hrt;1cf!< 18.JUL 1996

Vår ref (bes oppgitt ved svar)

NOE 96/3071 EV TOG

KLAGE PÅ NVEs VEDTAK VEDRØRENDE MER-fMINDREA VKASTNING FOR FJELtBERG KRAFTLAG PIL I 1993
Saken gjelder klage fra Deloitte & Touche på vegne av Fjellberg Kraftlag PIL
(FK) datert 08.05.96 over Norges vassdrags- og energiverks (NVEs) vedtak av
22.03.96 vedrØrende mer-/mindreavkastning for 1993.
NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrifter om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 7.12.90 og kongelig resolusjon 10.12.93 med hjemmel i lov 29.6.90 nr 50 om
produksjon, omforming overtøring. omsetning og fordeling av energi m.m. (Energiloven). Etter forskriftenes § 4-4 b. siste ledd er NVE gitt myndighet til å treffe
avgjørelser ved uenighet om vilkår om forståelsen av beregningsmåten for overtøringstariffer og kapasitet.
NVEs vedtak ble fattet på grunnlag av FKs regnskapsrapportering for 1993. Deloitte & Touche har redegjort for sitt syn i brev av 08.03.96 og 08.05.96.
DepaI1ementet fikk oversendt klagesaken fra NVE i brev av 24.05.96 med NVEs
bemerkninger. Brevet er sendt Deloitte & Touche i kopi.
FKs revisorgodkjente regnskapsrapporteling til NVE for ISl93 viser en avkastning
p18,6 prosent. Det er ikke rapporteI1meravkastning eller mindreavkastning. I
regnskapsrapporteringen til NVE for 1Sl94 opplyser FK imidler1id at de oppnådde
en mindreavkastning på 420.000 kroner i 1993.
FK forklarer justelingen med at det ved regnskapsrapp0l1eringen for 1993 ikke
fnre[{t klare retningslinjer for hvordan mer-/mindreavkastning selskapene opparbeidet skulle håndteres. Ut fra gjeldende retningslinjer var det ingen indikasjoner på
at det kunne få konsekvenser senere dersom selskapet ikke rok hensyn til mindreavkastningen i regnskapsrapP011elingen for 1993.
(FK-NVE.SAM)

2

FK stiller spOrsm{t! ved at NVEs rundskriv av 13.07.94. som omhandler behamIling av mer-/mindreavkastning. skal kunne ha tilbakevirkende kraft for 1993.
NVE viser til at FK har rapponert en meravkastning p~'l 0.- i 1993. NVE kan ikke
akseptere at netteiere endrer innrappol1erte og revisorgodkjente regnskapstall uten
at dette eventuelt skjer etter en begrunnet skriftlig s0knad og godkjenning fra
NVE. Når det gjelder I1J11dskrivet av 13.07.94 viser NVE til .at dette er stadfestet
av departementet.
Depal1ementet kan ikke se at det er grunnlag for korTigering av mindreavkastnin~en for 1993. O~ slutter se~ til NVEs vllrderin~er når det ~jel<.jer FKs mllli~het til
J. endre innrappOl1erte regnskaper som er revisorgodkjente.
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.I.

N
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ar det gjelder NVEs rundskri v av 13.07. Y4 og spørsmålet om tilbakevirkende

kraft. vil depanementet vise til drøftingene i brev fra depanementet til advokat
Raymond Giltun daten 20.10.95, som vedlegges.
Departementet er kommet til at NVEs vedtak av 22.03.96 skal stadfestes.
Det gjøres oppmerksom på at depar1ementets avgjørelse er endelig og ikke er
gjenstand for klage, jf forvaltningslovens § 28. første ledd, annet punktum.

Etter fullmakt

KVA{ril

Alsta

~/l~
Toril J. Svaan

Vedlegg: Brev fra Nærings- og energidepartementet til advokat Giltun av
20.10.95

Kupi: NVE

SAK NR. 23

ROD :<OPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 96/904 -1
MØ/OTD/912-6512

Vår dato

Deres ref.
PK

Deres dato

Vest - Oppland Komm. Kraftselskap

vi Knappe
Pb. 160
2871 Dokka
Saksbehandler:

Ole Tom Djupskås/MØ
229591 22

Mer-/mindreavkastning pr. 31.12.94

Det vises til brev av 27. februar og regnskapsrapportering for 1993 og 1994. NVE stadfester
følgende tall knyttet til mer-/mindreavkastning for 1993 og 1994:
(Tall i tusen kroner)
Mindreavkastning pr 1.1.94
Avsetning av meravkastning i 1994

Mer-/mindreavkastning
3211
1 262

Mindreavkastning pr 31.12.94

1 949

NVE forutsetter at saldo mindreavkastning pr 31.12.94 på 1 949 000 kr benyttes som
inngående saldo av mer-/mindreavkastning pr 1.1.95 i regnskapsrapporteringen til NVE for
1995.
Av regnskapsrapporteringen for 1993 og 1994 framgår det at bygninger ikke er fordelt på
resultatenhetene i balansen. NVE-publikasjon nr 13/95, som tidligere er tilsendt samtlige
omsetningskonsesjonærer, beregner kapitalgrunnlaget for 1993 til 98 mill kr ut fra
regnskapsrapporteringen. I brev av 27. februar er kapitalgrunnlaget for 1993 av VOKKS
beregnet til 114 mill kr, noe som indikerer at nettvirksomhetens andel av bokført kapital i
bygninger er inkludert.
Note 23 i regnskapsrapporteringen for 1994 fra VOKKS slår fast at bygninger er et felles
drifh,middel og at de forskjellige enhetene i selskapet betaler husleie som dekker
kostnadene til bygget. NVE forutsetter at det i husleien ikke er inkludert noen avkastning på
bokført kapital av bygningene. Dette vil i tilfe"e medføre at nettvirksomheten i VOKKS har
betalt en husleie inkludert avkastning og at VOKKS i tillegg får avkastning på
nettvirksomhetens andel av bokført kapital i bygninger. En slik dobbeltberegning av
avkastning kan ikke NVE akseptere.

Kontoradresse: Middelthunsgate 29

Postadresse: Postboks 5091,

0301 Oslo
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Telefon: 22 95 95 95
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Nettvirksomhetens andel av bygningenes bokførte kapital kan inkluderes i kapitalgrunnlaget.
NVE forutsetter at VOKKS i regnskapsrapporteringen for 1995 gjør dette og samtidig
dokumenterer anvendte fordelingsnøkler. Nettvirksomhetens husleie må som nevnt kun
dekke drift, vedlikehold og avskrivning og ikke inneholde noen form for avkastning av
bygningsmassens bokførte kapital.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen
Økonomiseksjonen

~ry-I;H-

onassen
seksjonssjef

~
U~C~U~~
Ole Tom DjLpbkas
førstekonsulent

SAK NR. 24

RØD KOPI

Vår ref.
NVE 96/1190

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

MØ/OTD/912-651.2

Vår dato

2 ~c : ... '"19'''ti
" ' : ...

Deres ref.
Arnstein/Meravkas.

i,)

Deres dato
20. mars 96

Nore Komm. Elverk
vi Matheson
3630 Rødberg
Saksbehandler:

Ole Tom Djupskås/MØ
229591 22

Fastsettelse av mer-/mindreavkastning pr. 31.12.94

Det vises til brev av 20. mars 1996 og regnskapsrapportering for 1993 og 1994.
NVE fatter vedtak i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning
og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7.12.90 med hjemmel i
energiloven av 29.6.90 nr. 50. Vedtak fattes med hjemmel i forskriften § 4-4 b) 6. ledd. NVE
regulerer energiverkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i henhold til
"retningslinjer for beregning av overføringstariffer".
Av den revisorgodkjente regnskapsrapporteringen til NVE for 1993 fremgikk det at
meravkastningen for Nore Komm. Elverk var 569 000 kr. Dette fremgår også av NVEpublikasjon nr 13/95 som tidligere er tilsendt samtlige omsetningskonsesjonærer. Av
regnskapsrapporteringen til NVE for 1994 fremgår det at rapportert mindreavkastning pr
1.1.94 er 23000 kr. NVE finner etter gjennomgåelse av saken ikke grunnlag for å akseptere
at Nore Komm. Elverks mer-/mindreavkastning for 1993 reduseres fra 569 000 kr til -23 000
kr.
På grunnlag av rapporterte regnskapstall for 1993 og 1994 fastslår NVE at følgende tall
gjelder for Nore Komm. Elverks mer-/mindreavkastning:

(Tall i tusen kroner)
Mer-/mindreavkastning pr. 1.1.94
Mer-/mindreavkastning i 1994
Tilbakeført i 1994

Meravkastning
569
69

Mer-/mindreavkastning pr. 31.12.94

638

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

Tefefon: 22 95 95 95
Telefax. 22959000
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Bankgiro: 60030604221
Postgiro: 0803 5052055
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Vedtak:
NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen pr. 31.12.94 for deres everk
til kr 638 000,-. Vi ber om at denne verdien legges til grunn i årsregnskapet for 1995 og
innarbeides i regnskapsrapporteringen til NVE for regnskapsåret 1995.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

fung. avdelingsdirektør

-----r-l ''

iG:k'

~c~~·,":Y~ """""'-

TOrfirfn'-Jonassen
seksjonssjef

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

SAK NR. 25

Vår ref.

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår dato

NVE 96/ 702
M0/KGR/912-651.2
Deres ref

Deres dato

152.96

Sunnfjord Energiverk
Postboks 123
6801 Førde

Saksbehandler

Ketil Grasto
229592 15

Fastsettelse av mer-I mindreavkastning pr 31.12.94

Det vises til Deres brev av 15.2.96 samt regnskapsrapporteringen til NVE for 1994.
NVE fatter vedtak 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. NVE regulerer energiverkenes avkastning på kapital
investert i nettvirksomheten i henhold til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer».
Av regnskapsrapporteringen til NVE for 1994 fremgår det at rapportert meravkastning for
1994 er kr 5 610 000,-. Regnskapsrapporteringen til NVE viser at den avsatte meravkastning
resulterer i en avkastning på kapitalen i nettvirksomheten på 7,17%. Maksimal tillatt
avkastning i 1994 var 7%.
Den godkjente regnskapsrapporteringen for 1993 fastslår at meravkastningen for 1993, dvs.
pr 1.1.94, var på 2 940 000,-. I regnskapsrapporteringen for 1994 er rapportert
meravkastning pr 1.1.94 kr 2 750 000,-.
På grunnlag av rapporterte regnskapstall for 1993 og 1994 fastslår NVE at følgende tall
gjelder for Sunnfjord Energiverks mer-I mindreavkastning:
G-------------------------------~

,(Tall i tusen kroner)
'Mer-/mindreavkastning pr. 1.1.94

,
2940'

: Meravkastning 1994

5759:

I
I

,

I
,

,

O'I

:Tilbakeført i 1994
I

,
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Vedtak:
NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen pr 31.12.94 for Sunnfjord
Energiverk til kr 8699000,-. Vi ber om at denne verdien legges til grunn i regnskapet, og
innarbeides i regnskapsrapporteringen til NVE for regnskapsåret 1995.

markedsavdelingen

a n
tung. avdelingsdirektør

,

16"+~ ~C)Gft1S~

Torfirin Jonassen
seksjonssjef

Denne: avgjøre:lsen kan påklagc:s til Nærings- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem
til parte:ne, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage skal be:grunnes skriftlig, stiles til Nærings- og energidepartementet og
sendes gje:nnom NVE.

SAK NR. 26

RØD I(OP'
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 96/544
M0/0TD/651.0
Deres ref.
122

Vår dato

o 1 ft,?R 1996
Deres dato
30.01.96

Sola Energi AS
Pb. 38
4050 Sola

Saksbehandler:
Ole Tom Djupskås/M0

229591 22

Søknad om oppskriving av verdi på overføringsanlegg til Sola Energi AS
NVE har mottatt brev datert 30.01.96 med søknad om å oppskrive verdien på
overføringsanleggene til Sola Energi AS. I følge kap 7.8 i NVEs retningslinjer for beregning
av overføringstariffer skal det søkes NVE om oppskriving av verdi på overføringsanlegg.
Bakgrunn for søknaden
Sola kommunes eierforhold i Maudal Kraftlag opphørte pr 01.09.92. Sola Energi overtok i
den forbindelse 50 kV-anleggene til Maudal Kraftlag fra Bærheim trafostasjon til Sola.
Verdiene av disse anleggene ble medtatt i Sola Energis regnskap og årsberetning for 1992.
Maudal Kraftlag forlangte samtidig bidrag fra Sola Energi på vel 2,8 mill kr for
reserveforbindelsen Skeiane-Bærheim. Sola Energi tok dette med i kapitalgrunnlaget for
beregning av overføringstariffer. Dette førte til at Shell, som har oljeraffineri på Sola og som
avtar omlag 20 prosent av Sola Energis overførte energikvantum, påklaget oppgitte
punkttariff for 1993 til NVE (ref. 0331/93/655.8). Klagepunktet gikk på at Shell ikke ville
betale for 50 kV-linjene Skeiane - Bærheim. NVE vurderte saken slik at selv om
sannsynligheten for et langvarig utfall av hovedforbindelsen mellom Stokkeland og Bærheim
er liten, er Sola-området helt avhengig av Skeiane - Bærheim forbindelsen dersom et utfall
skulle inntreffe. NVE sa videre at Sola Energi og Shell har reell nytte av forbindelsen som
reserveforsyning. NVE vurderte det slik at reserveforbindelsen i sin tid ble bygget for Shell
og Sola Energi, og at disse ikke kunne løpe fra sine forpliktelser for anlegget. NVE bestemte
derfor at Maudal Kraftlag var i sin rett når det ble avkrevet 2,8 mill kr i bidrag for
reserveforsyning gjennom 50 kV-linjene Skeiane - Bærheim. NVE skriver videre at:
"Investeringskostnaden forårsaker avskrivninger og avkastning, som kan dekkes inn
gjennom Sola EI. verks overføringstariffer, inklusive tariff til Shell."
Sola Energi har ved en intern feil ikke tatt med bidraget på 2,8 mill kr i regnskapet for
perioden 1992-94. Kapitalen er medtatt i beregningen av Shells punkttariff for den samme
perioden. Sola Energi ønsker nå å ta med reserveforbindelsen Skeiane - Bærheim i
regnskap for 1995 i bokført anleggsverdi pr 31.12.94. Bokført verdi på linjen er utregnet til
2 411 525 kr av Berdal Strømme og Odd Håland vI Lyse Kraft i forbindelse med forestående
opprettelse av regionalnettsordning for Sør-Rogaland.
NVEs vurdering
NVE aksepterte i 1993 at Maudal Kraftlag var i sin rett da de avkrevde Sola Energi et bidrag
på 2,8 mill kr for forbindelsen Skeiane - Bærheim. Det heter videre i vedtaket fra 1993 at
investeringskostnaden forårsaker avskrivninger og avkastning som kan dekkes inn gjennom
Kontoradresse: Middelthunsgate 29
Postadresse: Postboks 5091, Mai
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Sola EI. verks overføringstariffer. Dette betyr at Sola Energi i 1992 hadde rett til å øke bokført
verdi av sine overføringsanlegg med 2,8 mill kr i 1992, for å sikre en avkastning på bidraget
til Mauldal Kraftlag. Sola Energi ønsker nå å øke bokført verdi pr. 31.12.94 da oppskrivingen
ikke ble gjennomført i 1992. NVE kan ikke se at det er noen nye forhold som tilsier at Sola
Energi ikke skal kunne gjøre dette i 1995. Etter NVEs beregninger er en oppskrivning med
2 411 525 kr av bokført verdi pr 31 .12.94 en riktig verdi.
Konklusjon og vedtak
NVE bestemmer at Sola Energi kan ta med linjen Skeiane - Bærheim i bokført anleggsverdi
pr 31.12.94. Bokført verdi på linjen er pr 31.12.94 på kr 2 411 525.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

~:jonen

"

fung. avdelingsdirektør

~J-~~'67\

TOrfi~~~nassen
seksjonssjef

SAK NR. 27

RØD I{OPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 96/827
M0/0TD/912-651.2

Vår dato

Deres ref
LLlHB-194

Deres dato
20296

o 1 :: ~ 1996

Sykkylven Komm Energiverk

vi Løseth
6230 Sykkylven
Saksbehandler:
Ole Tom Djupskås/M0
229591 22

Fastsettelse av mer-/mindreavkastning pr. 31.12.94

Det vises til Deres brev av 20.2.96 og regnskapsrapportering for 1993 og 1994.
NVE fatter vedtak i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning
og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7.12.90 med hjemmel i
energiloven av 29.6.90 nr. 50. Vedtak fattes med hjemmel i forskriften § 4-4 b) 6. ledd. NVE
regulerer energiverkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i henhold til
"retningslinjer for beregning av overføringstariffer".
Av den revisorgodkjente regnskapsrapporteringen til NVE for 1993 fremgikk det at
meravkastningen for Sykkylven Komm. Energiverk var 2 582 000 kr. Dette fremgår også av
NVE-publikasjon nr 13/95 som tidligere er tilsendt samtlige omsetningskonsesjcnærer. Av
regnskapsrapporteringen til NVE for 1994 fremgår det at rapportert meravkastning pr 1.1.94
er 272 000 kr. NVE finner etter gjennomgåelse av saken ikke grunnlag for å akseptere at
Sykkylven Komm. Energiverks meravkastning for 1993 reduseres fra 2 582 000 kr til
272000 kr.
På grunnlag av rapporterte regnskapstall for 1993 og 1994 fastslår NVE at følgende tall
gjelder for Sykkylven Komm. Energiverks mer-Imindreavkastning:

(Tall i tusen kroner)
Mer-/mindreavkastning pr 1.1.94
Mer-/mindreavkastning i 1994
Tilbakeført i 1994

Meravkastning
2582
882
O

Mer-/mindreavkastning pr 31.12.94

3464
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Vedtak:
NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen pr 31.12.94 for deres everk til
kr. 3464000,-. Vi ber om at denne verdien legges til grunn i årsregnskapet for 1995 og
innarbeides i regnskapsrapporteringen til NVE for regnskapsåret 1995.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

o~~~

tung. avdelingsdirektør
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T~~i~K Jonassen
seksjonssjef

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

SAK NR. 28

RØD ~<OP'
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 96/825
M0/0TD/912-6512

Vår dato

Deres ref

Deres dato

Skånevik Ølen Kraftlag
vI Vannes
5593 Skånevik
Saksbehandler:

Ole Tom Djupskås/M0
229591 22

Fastsettelse av mer-:lmindreavkastning pr. 31.12.94

Det vises til Deres faks av 21.2.96 og regnskapsrapportering for 1993 og 1994.
NVE fatler vedtak i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning
og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7.12.90 med hjemmel i
energiloven av 29.6.90 nr. 50. Vedtak fattes med hjemmel i forskriften § 4-4 b) 6. ledd. NVE
regulerer energiverkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i henhold til
"retningslinjer for beregning av overføringstariffer".
Av den revisorgodkjente regnskapsrapporteringen til NVE for 1993 fremgikk det at
meravkastningen for Skånevik og Ølen Kraftlag var 414 000 kr. Dette fremgår også av NVEpublikasjon nr 13/95 som tidligere er tilsendt samtlige omsetningskonsesjonærer. Av
regnskapsrapporteringen til NVE for 1994 fremgår det at rapportert meravkastning pr 1.1.94
er O kr. NVE finner etter gjennomgåelse av saken ikke grunnlag for å akseptere at Skånevik
og Ølen Kraftlags meravkastning for 1993 reduseres fra 414 000 kr til O kr.
På grunnlag av rapporterte regnskapstall for 1993 og 1994 fastslår NVE at følgende tall
gjelder for Skånevik og Ølen Kraftlag mer-/mindreavkastning:

(Tall i tusen kroner)
Mer-/mindreavkastning pr. 1.1.94
Mer-/mindreavkastning i 1994
Tilbakeført i 1994

Meravkastning
414
1360
O

Mer-/mindreavkastning pr. 31.12.94

1774

KOfltoradresse: Middelthunsgate 29
Postadresse. Postboks 5091, Mai
0301 Oslo

TelefOfl: 22 95 95 95
Telefax.· 22 95 90 00

Bankgiro: 60030604221
Postgiro: 0803 5052055

Org. nr..· NO 970 205 039 MVA
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Vedtak:

NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen pr. 31.12.94 for deres everk
til kr 1 774000,-. Vi ber om at denne verdien legges til grunn i årsregnskapet for 1995 og
innarbeides i regnskapsrapporteringen til NVE for regnskapsåret 1995.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

~:irektør

~~dl,,J5'
~~~t~onassen
T
fø rstekonsu lent

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen :3 uker fra det tidspunkt underretning 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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SAK NR. 29

RØD \'-.OP\
Vår ref
NVE 96/826
MØ/OTD/912-6512

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Deres ref

Vår dato

o 1 .~:':i

1995

Deres dato

Osterøy Energi

vi Olafsson
5250 Lonevåg
Saksbehandler

Ole Tom Djupskås/MØ
229591 22

Bekreftelse av mer-/mindreavkastning pr 31.12.94
Det vises til Deres brev av 20.2.96 og regnskapsrapportering for 1993 og 1994. NVE
bekrefter følgende saldo for mer-Imindreavkastning ut fra de revisorbekreftede
regnskapsrapporteringene for 1993 og 1994:
(Tall i tusen kroner)
Meravkastning pr 1.1.94
Avsetning av meravkastning i 1994

Meravkastning
O
509

Meravkastning pr. 31.12.94

509

NVE forutsetter at saldo meravkastning pr 31.12.94 på 509 000 kr benyttes som inngående
saldo av meravkastning pr 1.1.95 i regnskapsrapporteringen til NVE for 1995.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen
Økonomiseksjonen
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seksjonssjef
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SAK NR. 30

RØD ~<OPf
NVE
NORGES VASSORAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 96/1133
MØ/KMA/651.2

Vår dato

Deres ref.

Deres dato

Fredrikstad Energiverk BA
Postboks 729, Lisleby
1616 Fredrikstad

Saksbehandler:
Knut MatreJMØ
22959074

Vedtak - mer-I mindreavkastning pr 31.12.94

Det vises til regnskapsrapporteringen til NVE for 1993 og 1994, samt brev fra Fredrikstad
Energiverk (FEV) av 11.08.94 og 04.07.94
NVE fatter vedtak 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.
NVE regulerer energiverkenes avkastning på kapital investert i nettvirksomheten i henhold til
« retningslinjer for beregning av overfø ringstariffer» .
Av regnskapsrapporteringen til NVE for 1993 fremgikk det at meravkastningen for FEV var
kr 14217000,-. Dette fremgår også av NVE-publikasjon nr 13/95 som tidligere er tilsendt
samtlige omsetningskonsesjonærer. Av regnskapsrapporteringen til NVE for 1994 fremgår
det at rapportert meravkastning pr 01.01.94 er kr 13 182 000,-. Meravkastningen for 1993 er
med andre ord redusert med 1 035 000,-. NVE kan ikke akseptere at nettselskapenes mer-/
mindreavkastning endres uten at dette skjer på grunnlag av søknad og godkjenning av NVE.
FEV sier i brev av 11.08.94 at:
«Fjernvarmen hører under distribusjonsnett, men er plassert feil under kraftomsetning. Dette gir at
underskuddet for «Øvrig virksomhet» på 6.076 mill.kr. fordeles på kraftomsetning og distribusjonsnett med henholdsvis 0.270 mill.kr. og 5.806 mill.kr.»

Det vises til energilovens forskrift § 4-4 bokstav a, 3-5. lede!:
«Direkte og indirekte interne overføringer av økonomiske midler mellom monopolvirksomhet og
annen virksomhet som konsesjonæren driver skal fremgå av regnskapene.
Resultatenhetene skal inndeles i
• kraf10msetning
• kraftproduksjon
• sentralnett
• regional nett
• distribusjonsnett, inklusive lovpålagt enøk-virksomhet.
For andre virksomhetsområder som f.eks. fjernvarme, entreprenør-, konsulent-, installasjons- og
handelsvirksomhet, kan konsesjonæren selv bestemme inndelingen i resultatenheter. »

Det vises også til energilovens forskrift § 4-4 bokstav b, 2. ledd:
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«Konsesjonæren fasteselter overføringstariffene slik at de over tid dekker kostnadene ved drift og
avskrivning av nettet og gir en rimelig avkastning på investert kapital ved effektiv drift. [ ... l»

Med bakgrunn i ovenståenede kan ikke NVE godta at fjernvarme er en del av
distribusjonsnettet. NVE legger derfor ikke opplysningene i telefaks av 19.03.96 til grunn ved
beregning av meravkastningen for 1993.
NVE kan ikke se at det er grunner for å endre meravkastningen for 1993. På grunnlag av
rapporterte regnskapstall for 1993 og 1994 fastslår NVE at følgende tall gjelder for FEVs
mer-/ mindreavkastning:

-+

(tall i tusen kroner)
Mer-/mindreavkastning
pr 01.01.94 --.of
14217
- -..
- .. ------~er-I mindreavkast.'1i..nJJJ_1~~~_______ I __ 147J:?:.
Tilbakeført i 1994
I
O
~. ------~------_._-- --_._.- ---+----._-~
I
----Mer-I mindreavkastning pr 31.12.94
I 28939

I--~~-c---~--c-"-

~

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

-.---.~

-------~

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

Vedtak:
NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen pr 31.12.94 for Deres everk til
kr 28 939 000,-. Vi ber om at denne verdien legges til grunn i årsrapporteringen for 1995, og
innarbeides i regnskapsrapporteringen til NVE for regnskapsåret 1995.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

~~
fung. avdelingsdirektør

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, stilles til Nærings og Energidepartementet og
sendes gjennom NVE.

SAK NR. 31

RØD !<OPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref
NVE 95 I 4321
M0/SVI/653 9
Deres ref

Vår dato

1 O A?n 1996
Deres dato

Nærings- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep

0033 Oslo
Saksbehandler
Steinar Vikingstad/M0
22959297

Klage på NVEs fastsetting av maksimal avkastningssats på nettkapital for 1996

Prosess- og foredlingsindustriens landsforening (PIL) klager i brev av 28. september 1995 på
NVEs fastsettelse av maksimalavkastningen for nettvirksomheten for 1996 til 7,5%. PIL
mener at den maksimalt tillatte avkastningssats må settes til 6,5%. Dette er basert på
gjennomsnittlig effektiv rente på statssertifikat med 9 - 12 mnd gjenværende løpetid for
august 1995 lik 5,48%, tillagt l % risikopremie.
I henhold til forskriften til energiloven § 4-4 b skal konsesjonæren fastsette
overføringstariffene slik at de over tid dekker kostnadene ved drift og avskriving av nettet og
gir rimelig avkastning på investert kapttal ved effektiv drift. NVE fastsetter årlig den
maksimalt tillatte avkastningssats ved effektiv drift for everkenes monopolvirksomhet med
hjemmel i forskrift til energiloven § 4 - 4 b. Begrepet rimelig avkastning er Ikke gitt noen
nærmere definisjon i forskriften til energiloven. Forskrift til energiloven gir heller ingen
retningslinjer med hensyn til størrelsen på avkastningen.
Det er vanskelig å fastsette en teoretisk korrekt avkastning. Sett i denne sammenheng har det
vært viktig for NVEs vurderinger å finne en enkel og praktisk måte å fastsette den årlige
maksimalsatsen. Den fastsatte avkastning for everkenes nettvirksomhet er i tillegg en
maksimal avkastning som skal være oppnåelig for et effektivt drevet everk. Maksimalsatsen er
derfor for årene 1992 - 1996 fastsatt med referanse til effektiv rente på statsobligasjoner pluss
l % risikopremie. Fastsettelse av maksimalsatsen har som sådan bygget på en tilnærmet
vurdering av hva en rimelig avkastning for bransjen bør ligge på.
Som det fremgår av oversikten over utgitte retningslinjer og rundskriv (vedlegg l), ble ikke
den maksimalt tillatte avkastning entydig bestemt før 20.08.93, og da ble satsen fastsatt for
1994. Før dette fremgikk retningsgivende kalkylesats som en rimelig fortolkning av
retningslinjene for beregning av overføringstariffer, hvor det fremgikk at avkastningen skulle
fastsettes lik effektiv rente på norske statsobligasjoner pluss l % risikopremie. For 1993 er
Il % brukt som referanserente i saker behandlet av NVE. I retningslinjer av desember 1993 og
rundskriv av 20.08.93 definerte NVE effektiv rente på statsobligasjonslån 459 som
retningsgivende risikofri rente. Denne statsobligasjon hadde på dette tidspunkt en durasjon på
rundt 3 år, og den er idag utgått. Ved fastsettelse av den maksimalt tillatte avkastning for 1996
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ble det derfor valgt å referere den risikofrie rente til obligasjoner med lengre durasjon enn
statsobligasjon 459 hadde i august 1995. En viktig vurdering bak dette. var at en lengre rente
kan forventes å være mer stabil over tid enn en kort rente som er mer eksponert for tilfeldige
endringer i okonomien.
Vi vil nedenfor gi våre kommentarer til PILs klage. Vi har valgt å sammenLltte klagen i to
hovedpunkter som kommenteres hver for seg. Til slutt vil vi gi en generell kommentar til
nivået på maksimalavkastningen relatert til PILs klage.
Punkt!
PIL argumenterer med at effektiv rente på statsobligasjon med 3 års gjenværende løpetid vil
inneholde forventninger om rentenivået i alle de neste 3 årene. og at så lenge den maksimale
avkastningssats fastsettes for I år av gangen. bør ikke forventninger om renteoppgang eller
nedgang i senere år reflekteres i tillatt avkastning for det aktuelle året. PIL fremlk1rer således
at maksimalsatsen må bygge på effektiv rente for korte statsobligasjoner.
NVEs kommentar
På oppdrag fra NVE har professor Thore Johnsen NHH- utredet problemstillingen. Det vises
til vedlagte rapport. Rapporten konkluderer med bruken aven 3 års rente på norske
statsobligasjoner er rimelig som grunnlag for fastsettelse av maksimalavkastning for
everkenes nettvirksomhet. En 3-års rente velges som grunnlag for fastsettelse av den
maksimale avkastning av flere grunner. For det første vil bruk aven lengre rente virke
stabiliserende på avkastningskravet over tid, da en mellomlang statsrente kan forventes å
variere mindre enn en kort statsrente. Dessuten kan det være av praktisk verdi å velge en
mellomlang rente som harmonerer mer med everkenes normale lengde på rentebindingen.
Konklusjonen er imidlertid ikke entydig, men er tatt på bakgrunn av den praktisk anvendelse
den fastsatte avkastningen har i reguleringssammenheng. NVE opprettholder vårt valg av
referanserente for fastleggelse av maksimalsatsen for 1996.
Punkt 2
PIL hevder at når rentenivået fastsettes for ett år av gangen, vil inngåelse av
finansieringsavtaler med rentebindingstid på 3 år innebære økt renterisiko og dermed økte
kostnader. Dette er kostnader everkene ikke behøver å påføre seg selv. Ved å knytte
maksimalavkastningssatsen til 3-årig statsobligasjon legitimerer NVE slike disposisjoner.
PIL hevder videre at så lenge det er slik at maksimalavkastningen fastsettes for ett år av
gangen, og effektiv rente på statspapirer med lang løpetid gjennomgående er høyere enn
effektiv rente på korte statspapirer, vil det være rasjonelt for everkene å ha en bindingstid på l
år selv om maksimal avkastningssats fastsettes ut fra en 3-årig rente.
NVEs kommentar
NVE vil gi PIL medhold i sin fremstilling av konsekvensen av å fastsette renten for kun ett år
av gangen. NVE vil vurdere problematikken foran fastsettelse av maksimalavkastningen for
1997. NVE vil konkret vurdere muligheten for å glatte den risikofrie renten som benyttes med
et aritmetisk snitt av eksempelvis tre observasjoner de siste tre år. En slik løsning vil gi
stabilitet, forutsigbarhet og mulighet for å redusere renterisikoen.

I
Generell kommentar
Til slutt vil vi knytte en kommentar til nivået på den fastsatte maksimalavkastningen for 1996.
Det er viktig at metodikken for fastsettelse av den maksimale avkastningen er forankret i en
god teoretisk tilnænning. Dette åpner for en helhetlIg vurdering av den maksimalt tillatte
avkastning. Vi vil i denne sammenheng vise til drøftingen i den \edlagte rapport for Thore
Johnsen. NVE vil arbeide videre med disse problemstillingene frem til fastsettelse av
maksimal avkastningssats for 1997.
Konklusjon
PIL kommer i sin påklage med en rekke forhold av interesse for j~lstsettelse av den maksimalt
tillate avkastning. Etter fornyet vurdering er det imidlertid ikke grunnlag for å redusere den
maksimale avkastningssats for 1996. Metodikken for fastsettelse av maksimalsatsen vil
imidlertid gjennomgås foran fastsettelse av maksimalsatsen for 1997.
NVE opprettholder derfor sin fastsettelse av maksimalavkastningen tor 1996 av 13. september
1995 lik 7,5%, og oversender saken til Nærings- og energidepartementet for behandling.

Med hilsen
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2 vedlegg
Kopi:
Prosess- og foredlingsindustriens landsforening
Postboks 2724 St. Hanshaugen
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SAK NR. 32

RØD KOPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

1 5 lPR 199B

Vår ref.
NVE 95/989
M0/0TD/912-6512

Vår dato

Deres ref

Deres dato

Sør-Aurdal Energi
2936 Begndalen
Saksbehandler
Ole Tom DJupskås/M0
229591 22

Bekreftelse av mer-/mindreavkastning pr 31.12.94
Det vises til Deres brev av 28. mars 1996. NVE bekrefter følgende saldo for mer-j
mindreavkastning pr 31.12.94:
(Tall i tusen kroner)
Meravkastning pr 1.1.94
Avsetning av meravkastning i 1994

Meravkastning
660
933

Meravkastning pr. 31.12.94

1 593

NVE forutsetter at saldo meravkastning pr 31.12.94 på 1 593 000 kr benyttes som
inngående saldo av meravkastning pr 1.1.95 i regnskapsrapporteringen til NVE for 1995.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen
Økonomiseksjonen
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Ole Tom
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SAK NR. 33

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 95/3316

Vår dat1

5

M0/KMAl654

Deres ref.

Deres dato

Statnett Marked
Postboks 373
1324 LYSAKER

Saksbehandler:
Knut Matre/MØ

22959074

Varsel om tvangsmulkt
Dette brevet er et forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt. Forhåndsvarselet er iht. lov
om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10. februar 1967 § 16.
Tvangsmulkten ilegges med hjemmel i lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning
og fordeling av energi m.m. (energiloven) av 11. juni 1990 nr 50 § 7-3, 1. ledd jf energilovens
forskrift § 4-4, bokstav b), 3. ledd og omsetningskonsesjon av 2. desember 1994 punkt 5.1.
NVEs «retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning» er tatt inn som en del av
vilkårene i omsetningskonsesjonen, jf konsesjonens pkt 5.1. Disse retningslinjene pålegger
Statnett Marked å avregne regulerkraft etter et system basert på timesvise avregningsdata
fra netteierne. Denne plikten er så langt ikke oppfylt.

Saksgang
02.11.94: Brev fra NVE til Statnett Marked (SM).
I dette brevet viser NVE til et møte mellom SM og NVE 30. september 1994. I dette møtet
bekreftet SM at et system for avregning av regulerkraft basert på timesvise avregningsdata
fra netteierne, ville være på plass i god tid før 1. januar 1995.
NVE skriver videre at : « Retningslinjene [for måling og avregning] trer i kraft fra 1. januar
1995. Dette medfører at SMs system for regulerkraftoppgjør må være på plass før 1. januar
1995.»
NVE ber videre om en skriftlig redegjørelse som bekrefter tidsplanen for etablering av et
system for avregning av regulerkraft i henhold til retningslinjene.
11.11.94: Brev fra SM til NVE.
SM skriver: «2. halvår 1995 vil SM kunne utføre en sentral avregning basert på timesverdier
fra netteierne + timesvise oppgaver fra aktørene for utnyttelse av bilaterale kontrakter.»
02.12.94: Omsetningskonsesjon fra NVE til SM.
I omsetningskonsesjonen fremgår det at SM plikter å utføre sentral avregning av regulerkraft
(pkt 5.1 : «Konsesjonæren [SM] skal innordne seg etter NVEs Retningslinjer for måling og
avregning av kraftomsetning. Konsesjonæren plikter å opprette en avtale med alle netteiere
som skal regulere avregning av regulerkraft. [ ... ]"
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22.06.95: Brev fra NVE til SM.
NVE viser til brev fra SM av 11.11.94, og ber om en redegjørelse for SMs tilpassing til
retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning, spesielt med henvisning til status
for SMs arbeid for gjennomføring av sentral avregning.
07.07.95: Brev fra SM til NVE.
SM skriver: «Utvikling av nytt system for håndtering av sentral avregning har for tiden første
prioritet når det gjelder vår interne systemutvikling. Utviklingen gjennomføres i flere faser og
sentral avregning vil være gjennomført fullt ut i løpet av 1. halvår i 1996.»
Status
SMs nåværende avregning av regulerkraft baserer seg på avregningsdata fra
leverandørene. Dette er i strid med NVEs «retningslinjer for måling og avregning av
kraftomsetning», som SM er pålagt å følge gjennom omsetningskonsesjonen. Det tar ca to
uker å sende ut oppgjør basert på den nåverende avregningen.
Etter NVEs vurdering fører dagens form for avregning til ekstraarbeid for aktørene i
kraftmarkedet i forhold til det systemet som er skissert i retningslinjene for måling og
avregning av kraftomsetning. Dette gjelder i særlig grad de aktørene som leverer kraft i flere
kraftnett. Disse leverandørene må sammenstille avregningsdata fra flere forskjellige
nettområder. Dette gjør at SMs nåværende avregningssystem virker konkurransehindrende.
I et møte mellom SM og NVE 11. mars 1996 kom det frem at SM vil begynne arbeidet med
et system for sentral avregning basert på timesvise verdier fra netteiere medio mars. SM
regner med at arbeidet vil være sluttført, og systemet kan implementeres 1. januar 1997.
Konklusjon

NVE kan ikke akseptere en ny utsettelse av oppfyllelsen av konsesjonsvilkåret i pkt 5.1. NVE
krever at et system for sentral avregning blir implementert innen 30. juni 1996. Hvis dette
ikke blir oppfylt vil NVE, med hjemmel i energilovens § 7-3, 1. ledd, ilegge Statnett Marked
en tvangsmulkt løpende fra 1. juli 1996. Tvangsmulkten vil påløpe inntil forholdet er brakt i
orden, og settes til kr 5 000,- pr dag. Forholdet ansees brakt i orden når Statnett Marked kan
dokumentere at de kan gjennomføre en sentral avregning av regulerkraft, bare basert på
timesvise avregningsdata fra netteiere (ikke fra leverandører) og data for bilaterale
kontrakter, samt data om kjøp og salg av kraft på døgnmarkedet.
Det forutsettes at tvangsmulkten ikke inngår i grunnlaget for beregning av gebyrer for
Statnett Markeds monopolvirksomhet.
Statnett Marked gis, iht. forvaltningslovens § 16, 1. ledd, en frist på tre uker, fra mottagelsen
av dette brevet, til å uttale seg om saken.

Med hilsen
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NVE
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Vår ref.
NVE 95/3002
MØIKGR/912-651.2

Vår datot
-,

Deres ref.

Deres dato
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Oslo Energi AS
Postboks 2481 Solli
0202 Oslo
Saksbehandler:
Ketil Grasto/MØ

22959215

Fastsettelse av mer-/mindreavkastning i regional:- og distribusjonsnettet pr 31.12.94
NVE vedtok i brev av 27. juni 1995 at Oslo Energi AS' meravkastning for 1993 beløp seg til
kr 46 673 570,-. Oslo Energi AS påklaget NVEs vedtak til Nærings- og energidepartementet
i brev av 2.8.95. Nærings- og energidepartementet har i brev av 27. mars 1996 stadfestet
NVEs vedtak.
Nærings- og energidepartementet stadfester gjennom sitt endelige vedtak at den maksimale
avkastningssats NVE fastsetter gjelder energiverkenes totalkapital i nettvirksomheten, slik
denne er definert av NVE.
Oslo Energi AS har for 1994 på samme måte som for 1993 beregnet mer-I
mindreavkastning i regional- og distribusjonsnettet etter at faktiske finanskostnader er
medtatt i kostnadsgrunnlaget for overføringstariffen. Nærings- og energidepartementets
bekreftelse av NVEs vedtak nødvendiggjør en rekalkulering av Oslo Energis mer-I
mindreavkastning for 1994. NVE foretar med dette den nødvendige rekalkulering, og fastslår
at følgende beløp gjelder for Oslo Energis mer-I mindreavkastning i regional- og
distribusjonsnettet:
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(Tall i tusen kroner)
I
1

I
1

: Kapitalgrunnlag 1994 (Regnskapsrapp.)
:7% tillatt avkastning
IDriftsresultat 1994 (Regnskapsrapp.)
:Mindreavkastning 1994 (Regnskapsrapp.)
1For mye beregnet mindreavkastning 1994
1
I

4175876:
292311:
3034961
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: Riktig mindreavkastning 1994
I Mer-/mindreavkastning pr. 1.1.94 (NVE-vedtak)
:Tilbakeført i 1994
1

-4454:
466741
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Kontoradtesse: Middelthunsgate 29

~m~-ØJ4.~·

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

Bankgiro: 60030604221
Postgiro: 0803 5052055

Otg. nr.: NO 970 205 039 MVA

2

Vedtak:
NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen i regional- og
distribusjonsnettet pr 31.12.94 for Oslo Energi AS til kr 42 220 000,-. Vi ber om at denne
verdien legges til grunn i Oslo Energi AS' offisielle regnskap, og innarbeides i
regnskapsrapporteringen til NVE for regnskapsåret 1995.
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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.

SAK NR. 35

RØD KOp.,
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 95/5926
MØ/KGR/912-6S1.2

Vår dato

Deres ref.
10-036074 AMJ

Deres dato
25.3.96
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Lyse Kraft
Postboks 323
4301 Sandnes
Saksbehandler:
Ketil Grasto/MØ
22959215

Fastsettelse av mer-I mindreavkastning pr 31.12.94 - omgjøring av NVEs vedtak av
6.3.96

Det vises til NVEs brev av 6.3.96 og Deres brev av 25.3.96.
NVE fatter vedtak 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. NVE regulerer energiverkenes avkastning på kapital
investert i nettvirksomheten i henhold til «retningslinjer for beregning av overføringstariffer» .
Etter gjennomgåelse av momentene i Lyse Krafts påklage går NVE god for den
beregningsmåte som er lagt til grunn. Ut i fra at godtgjørelse til produksjon for aktiv
effektreserve ble regnskapsført for 9 av 12 måneder, blir nødvendig tilleggsavsetning 3 mill
kr, og ikke 4 mill kr som angitt i NVEs brev av 6.3.96. NVE slår fast at følgende beløp gjelder
for Lyse Krafts mer-I mindreavkastning:
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i tusen kroner)
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1(Tall

1Mer-/mindreavkastning pr. 1.1.94

209441

: Rapportert mer-/mindreavkastning i 1994
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:Nødvendig tilleggavsetning 1994
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:Tilbakeført i 1994
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I henhold til NVEs vedtak av 9.2.96 vil meravkastningen for 1995 måtte økes med 4,2 mill
kroner. NVE forutsetter at vedtaket følges opp i forbindelse med regnskapsrapporteringen
for 1995.

Telefon 22959595
Telefax 22959000

Bankgiro: 60030604221
Postgiro: 0803 5052055

Org. nr..' NO 970 205 039 MVA

2

Vedtak:
NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen pr 31.12.94 for Lyse Kraft til
kr 35844000,-. Vi ber om at denne verdien legges til grunn i årsregnskapet, og innarbeides
i regnskapsrapporteringen til NVE for regnskapsåret 1995.
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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.

SAK NR. 36

RØD KOPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 95/3066
M0/KGR/912-650

Vår dato2

Deres ref.
139! 96 ES! amt 1565.0

Deres dato
31.1.96

3 p.PI? 1996

Elverum Elektrisitetsverk
Postboks 21
2401 Elverum

Saksbehandler:

Ketil Grasto/M0
22959215

Kontrollhandlinger overfor energiverk
Det vises til vårt brev av 24.1.96 hvor det ble varslet enkeltvedtak grunnet Elverum
Elektrisitetsverks behandling av kostnadene knyttet til måling, avregning og fakturering.
NVE har etter erfaringer fra flere kontrollbesøk kommet til at et enkeltvedtak ikke er det mest
hensiktsmessige tiltaket i denne sammenheng. Flere selskaper har lagt samme tolkning av
retningslinjene til grunn som det Elverum Elektrisitetsverk har gjort. Det er ikke urimelig å
anta at selve teksten knyttet til dette punktet i NVEs «retningslinjer for beregning av
overføringstariffer» kan tolkes slik Elverum Elektrisitetsverk og flere andre everk har gjort.
NVE vil derfor ved kommende revisjon av retningslinjene revurdere formuleringene på dette
punktet.
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Ketil Grasto
førstekonsulent

Kontoradresse: Middelthunsgate 29
Postadresse: Postboks 5091, Mai

03010slo

Telefon: 22 95 95 95
Telefax.' 22959000

Bankgiro: 60030604221
Postgiro 0803 5052055
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SAK NR. 37

RØD KOPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 96/1068

Vår dato

2 6 APR 19SE

M0/ROB/651.2

Deres dato

Deres ref.

1303.96

Sandøy Elverk,
6427 Harøy

Saksbehandler:
Rolv Bjeliand/MØ

22959313

Søknad om endret avkastningssats for 1995

Det vises til deres brev av 13.04.96 hvor det søkes om å endre avkastningssatsen for 1995
fra 4,3% til 5,9 %.
Bakgrunnen for søknaden er at det budsjetterte avkastning sg runn laget for 1995 er satt ned
fra 13,5 mill til 9,05 mill. Sandøy Energiverk ønsket derfor å øke avkastningssatsen slik at
avkastningen i kroner for 1995 er den samme.
Vedtak
NVE vil etter en totalvurdering godta at Sandøy Elverk setter opp avkastningssatsen fra
4,3% til 5,9% for 1995.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen
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tGng. avdelingsdirektør

Torfinn IJonassen
seksjonssjef

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

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

Telefon. 22959595
Telefax 22959000

Bankgiro 60030604221
Postgiro 0803 5052055

Org. nr..· NO 970205039 MVA

SAK NR. 38

RØD KOPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref
NVE 95/6365
M0/JGC/651.1

Vår dato

Deres ref

Deres dato
21.12.95
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Bjølvefossen a.s.
5614 ALVIK

Saksbehandler:
John Cock/M0
22959062

GODKJENNING AV NY BALANSE I BJØLVEFOSSEN a.s
Det vises til søknad av 21.12.95 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
Bjølvefossen a.s. justerer den bokførte verdien på nettanleggene fra kr O til kr 2,99 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 oktober 1995 punkt 7.8, som omhandler avkastning på
investert kapital, hvor det bl.a. 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 retningslinjene av november 1994 punkt 7, 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. 39

RØD KOPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref
NVE 96/1048
M0/JGC/651.1

Vår dato

Deres ref

Deres dato
120396

o 8 V:: 1C9a

ARø
Røros Everk
Postboks 34
7461 RØROS

Saksbehandler

John Cock/M0

22959062

GODKJENNING AV NY BALANSE I RØROS EVERK
Det vises til henvendelse på telefon i desember 1995 om utsettelse på søknad om
godkjenning av ny balanse pr. 01.01.95 og selve søknaden av 12.03.96.
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
Røros Everk justerer den bokførte verdien på nettanleggene fra kr 11,062 mill til kr 52,456
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 oktober 1995 punkt 7.8, som omhandler avkastning på
investert kapital, hvor det bl.a. 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 retningslinjene av november 1994 punkt 7, 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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Kontoradresse. Middelthunsgate 29
Postadresse. Postboks 5091, Mai
0301 Oslo
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Telefon. 22959595
Telefax.' 22 959000

Bankgiro: 60030604221
Postgiro.' 0803 5052055

Org. nr.: NO 970205039 MVA
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RØD KOPt
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref
NVE 96/446
M0/JGC/651.1

Vår dato
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Deres dato
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AlL Uvdal Kraftforsyning
Postboks 33
3632 UVDAL

Saksbehandler:

John Cock/M0
22959062

GODKJENNING AV NY BALANSE I AlL UVDAL KRAFTFORSYNING
Det vises til foreløpig søknad av 22.12.95 og søknad av 24.01.96 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 AlL
Uvdal Kraftforsyning justerer den bokførte verdien på nettanleggene fra kr 5,99 mill til kr
11,39 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 oktober 1995 punkt 7.8, som omhandler avkastning på
investert kapital, hvor det bl.a. 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 retningslinjene av november 1994 punkt 7, 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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Kontoradresse: Middelthunsgate 29
Postadresse. Postboks 5091, Mai
0301 oslo
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Postgiro 0803 5052055
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SAK NR. 41

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref
NVE 96/1329

Vår dato

M0/JGC/651.1
Deres ref
121001 Ste

Deres dato
01.04.96

Nordmøre Energiverk
Postboks 2135, Løkkemyra
6501 KRISTIANSUND N

Saksbehandler:

John CocklM0
22959062

GODKJENNING AV NY BALANSE I NORDMØRE ENERGIVERK
Det vises til brev av 22.12.95 vedrørende utsettelse av søknad og søknad av 01.04.96 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
Nordmøre Energiverk justerer den bokførte verdien på distribusjonsnettet fra kr 118,186 mill
til kr 167,117 mill pr01.01.95.
I forbindelse med vår godkjenning av ny balanse vil vi imidlertid vise til våre retningslinjer for
beregning av overføringstariffer av oktober 1995 punkt 7.8, som omhandler avkastning på
investert kapital, hvor det bl.a. 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 retningslinjene av november 1994 punkt 7, 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. 42

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref
NVE 96/376
M0/JGC/651.1

Vår dato

Deres ref

Deres dato
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AS Rødøy-Lurøy Kraftverk
8186 TJONGSFJORDEN

Saksbehandler

John Cock/M0
22959062

GODKJENNING AV NY BALANSE I AS RØDØY-LURØY KRAFTVERK
Det vises til foreløpig søknad av 22.12.95 søknad av 22.01.96 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 AS
Rødøy-Lurøy Kraftverk justerer den bokførte verdien på nettanleggene fra kr 15,4 mill til kr
35,976 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 oktober 1995 punkt 7.8, som omhandler avkastning på
investert kapital, hvor det bl.a. 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 retningslinjene av november 1994 punkt 7, 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. 43

RØD KOPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 95/6397
M0/JGC/651.1

Vår dato

Deres ref.

Deres dato
28.12.95

UL Hornindal Kraftlag
6790 HORNINDAL

Saksbehandler:
John CockJM0
22959062

GODKJENNING AV NY BALANSE I UL HORNINDAL KRAFTLAG
Det vises til søknad av 28.12.95 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 UL
Hornindal Kraftlag justerer den bokførte verdien på nettanleggene fra kr 3,4 mill til kr 4,9 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 oktober 1995 punkt 7.8, som omhandler avkastning på
investert kapital, hvor det bl.a. 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 retningslinjene av november 1994 punkt 7, 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. 44·

RØD KOPI
Vår ref.
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår dato

NVE 95/0503
MØ/KMAl654
Deres ref.
96000684 bre , 751 1/AJH/so

Deres dato
18.0496

Odda Kommunale Elektrisitetsverk
Postpoks 74
5751 ODDA

Saksbehandler
Knut Matre/MØ
22959074

Vedr. søknad om fritak fra retningslinjer for måling og avregning av
kraftomsetning av oktober 1995.
Odda Kommunale Elektrisitetsverk har i brev av 18.04.96 søkt om fritak fra retningslinjer for måling
og avregning av kraftomsetning av oktober 1995, vedrørende kravet om å installere utstyr for
timesavregning av sluttbrukere med årlig kraftuttak større enn 500000 kWh pr målepunkt.
NVE vil gi fritak for dette kravet når følgende er oppfyllt:
l. Det er kun en leverandør i konsesjonsområdet, og denne leverandøren krever ikke timesmåling for
sluttbrukere med årlig kraftuttak over 500 000 kWh pr målepunkt.
2. Det er ingen sluttbrukergrupper i konsesjonsområdet som krever at årlig kraftuttak er over 500 000
kWh pr målepunkt skal timesmåles.
I følge de opplysninger som Odda Kommunale Elektrisitetsverk har gitt, er disse kriterier oppfylt.
NVE fritar derfor Odda Kommunale Elektrisitetsverk fra kravet om timesmåling for sluttbrukere med
årlig kraftuttak som er større enn 500 000 kWh pr målepunkt. Fritaket gjelder frem til 01.01.1998.
Det forventes likevel at Odda Kommunale Elektrisitetsverk til en hver tid kan takle en situasjon med
flere leverandører i konsesjonsområdet.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen
Økonomiseksjonen

----r---" -1...

)(~ ~I.'.../

,
Jt,rjl '//'"

z:JhL

Torfinn ronassen
seksjonssjef

Knut Matre
konsulent

Kontoradresse: Middelthunsgate 29
Postadresse Postboks 5091, Mai
0301 Oslo

Tefefon. 22959595
Telefax.· 22 95 90 00

Bankgiro.· 60030604221
Postgiro.· 0803 5052055

Org. nr..· NO 970205039 MVA

SAK NR. 45

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref
NVE 96/42
M0/JGC/651.1

Vår dato

Deres ref
4188-95/131.300/5/EA

Deres dato
29.1295

1 O,

~,"

~S9S

Sør-Trøndelag Kraftselskap
Postboks 3755
7002 TRONDHEIM
Saksbehandler:

John Cock/M0
22959062

GODKJENNING AV NY BALANSE I SØR-TRØNDELAG KRAFTSELSKAP
Det vises til foreløpig søknad av 29.12.95 og endelig søknad av 21.02.96 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.
Sør-Trøndelag Kraftselskap (STK) søker om få justert den bokført verdien på nettanleggene
fra kr 305,104 mill til kr 474,268 mill pr 01.01.95. I dette beløpet er medregnet mottatt
statsstønad fra 1958 til 1994 med kr 96,277 mill. Balanseverdien på nettanleggene fratrukket
statsstønad og anleggsbidrag er således av STK beregnet til kr 377,991 mill. NVE har på
bakgrunn av opplysninger gitt i søknaden funnet at dette beløpet gir et riktig uttrykk for
verdien på nettanleggene til STK når stønad og anleggsbidrag er trukket fra. Når det gjelder
STKs ønske om å få aktivert mottatt stønad, vil vi vise til våre retningslinjer for beregning av
overføringstariffer av oktober 1995 punkt 7.8 hvor det står; «Alle investeringstilskudd, slik
som anleggsbidrag og statsstønad, skal trekkes ut av kapitalgrunnlaget».

Vedtak
NVE finner at de argumentene STK fremholder for å aktivere mottatt statsstønad ikke er så
tungtveiende at vi vil kunne akseptere at våre retningslinjer på dette punkt kan fravikes i
STKs tilfelle. På dette grunnlag vil NVE kun tillate STK å aktivere investeringer som ikke er
finansiert ved hjelp av tilskudd, slik at den bokførte verdi på nettet pr 01.01.95 settes til kr
377,991 mill.
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.»

Kontoradresse: Middelthunsgate 29
Postadresse. Postboks 5091, Mal
0301 Oslo
11

Telefon. 22959595
Telefax 22959000

Bankgiro: 6003 06 04221
Postgiro. 0803 5052055

Org. nr.: NO 970205039 MVA
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Dessuten viser vi til punkt 7 I de samme retningslinjenene som omhandler kostnadskalkyle
for tariffene, hvor det bla. 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»

710g
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Dette vedtaket kan påklages til Nærings- og energidepartementet (NOE) innen 3 uker fra det
tidspunkt underretning er kommet frem til parten jf. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell
klage skal begrunnes skriftlig, stiles til NOE og sendes gjennom NVE.

SAK NR. 46

RØD

~(OPl

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 96/566
M0/KMN651.2

Vår dato

Deres ref.

Deres dato

Odda Kommunale Elektrisitetsverk
Postboks 74
5751 ODDA
Saksbehandler:
Knut Matre/M0
22959074

Vedtak - mer-I mindreavkastning pr 31.12.94 .
Det vises til regnskapsrapporteringen til NVE for 1993 og 1994, brev fra Odda Kommunale
Elektrisitetsverk og telefonsamtale av 09.04.96, og vil med dette annullere vedtak i brev fra
NVE av 20.03.96 og fatte et nytt vedtak om Odda Kommunale Elektrisitetsverks mer- /
mindreavkastning.
NVE fatter vedtak i medhold av forskrift om produksjon, omfonning, overføring, omsetning
og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 07.12.90 med hjemmel i
energiloven av 29.06.90 nr 50.
Odda Kommunale E-verks eiere vil ikke aktivere deler av mindreavkastningen opparbeidet i
1994. Eierne vil med andre ord at Odda Kommunale E-verk skal ha en lavere avkastning i
1994 enn den budsjetterte. NVE har ingen innvendinger mot at avkastningsprosenten settes
lavere enn den budsjetterte.
Odda Kommunale E-verk vil i 1994 aktivere kr 338000 av sin mindreavkastning. Dette
innebærer at avkastningen for 1994 er - 0,2 %. Meravkastningen pr 31.12.94 blir kr 991 000.
Odda Komm. E-verk har tilbakeført kr 500 000 i 1995 og planlegger å tilbakeføre kr 491 000 i
1996 gjennom lavere tariffer.
På grunnlag av ovenstående fastslår NVE at følgende tall gjelder for Odda Kommunale
Elektrisitetsverks mer- / mindreavkastning: .
(Tall i tusen kroner)
----.. - .. ~Mer-I mindreavkastning pr 01.01.94 . ___ .__13_2_9
Mer-I mindreavkastning i 1994. _.__.:.. __.___-_3_3_8
Tilbakeført i 1994
.. _ __ L ______
O

I=-=----=--'-.:.,..-.--;--~~~~--=c-::-=-:c-::-::-

I~M-e-ra-v-ka-s-t-ni-n~g-p-lr-3-1-.1-2-.9-4--··-··-~t----991

Kontotadresse: Middelthunsgate 29
Postadtesse: Postboks 5091, Maj.
0301 Oslo

Telefon: 22 95 95 95
Telefax: 22 95 90 (}()

Bankgiro: 6003 06 04221
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2

Vedtak:
NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastnim:æn pr 31.12.94 for Odda
Kommunale Elektrisitetsverk til kr 991 000,-. Vi ber om at denne verdien legges til grunn i
årsrapporteringen for 1995, og innarbeides i regnskapsrapporteringen til NVE for
regnskapsåret 1995.
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SAK NR. 47

RØD V.OP\
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 94/1733

Vår dato

MØ/ROB/650

1 O Nid 7896

Deres ref.

Deres dato
07.03.94

Kristiansand Energiverk,
Boks 2034 Posebyen,
4602 Kristiansand.
Saksbehandler:
Rolv Bjelland
22959313

Balanse - Kristiansand Energiverk

Bakgrunn
Vi viser til brev av 07.03.94 fra Kristiansand Energiverk (KEV) hvor det søkes om
godkjenning av ny balanse som er etablert fra 01.01.93.

KEV har oppgitt at en ny balanse for nettanleggene eks fellesanlegg pr 01.01.93 er på
kr 281 823530. Balanseverdien på fellesanleggene tilknyttet nettanleggene utgjør
kr 38 441 000 pr 01.01.93. Ny saldo inklusive fellesanlegg pr 01.01.93 utgjør derfor
kr 320264530.
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 29.06.90, §4-4 bokstav b, sjette ledd.
Bakgrunnen for søknaden er at tidligere praksis innebar en betydelig grad av utgiftsføring
knyttet til nyinvesteringer. I forbindelse med utarbeidelse av åpningsbalansen pr 01.01.93 er
det foretatt enkelte korreksjoner av historisk kostpris for å justere for dette forholdet.
I brev av 29.09.94 har Kristiansand Energiverk innrapportert mengden av fysiske anlegg.
I brev av 26.04.95 har KEV bekreftet riktigheten av de saksopplysningene NVE har gitt i brev
av 05.04.95.

I innrapporterte oppgaver over fysiske anlegg er det opplyst at "Brokenettet" inngår.
Brokenettet er et selvstendig regionalnett som er deleid av Kristiansand Energiverk og
oppført med kr 9,9 mill i balansen pr 31.12.92 under "Annen virksomhet". Nettet er ikke
inkludert i tariffberegningene til Kristiansand Energiverk og er heller ikke inkludert i
anleggskapitalen for monopoldelen som ovenfor er angitt til kr 320 264 530. NVE har derfor
ikke foretatt en vurdering at dette nettet i denne sammenhengen.
I balansen pr 31.12.92 er produksjonslinjene totalt oppført med kr 17,3 mill. På bakgrunn av
KEVs vurdering av produksjonslinjenes produksjons- og nettilhørighet er kr 8,1 mill (47%)

Kontoradresse: Middelthunsgate 29

Postadresse: Postboks 5091, Maj.
0301 Oslo
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Bankgiro: 60030604221
Postgiro: 0803 5052055

Org. nr.: NO 970205039 MVA
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inkludert i grunnlaget for tariffberegningene. NVE har i denne sammenhengen ikke tatt
stilling til riktigheten av denne fordelingen.
I brev av 23.12.94 er det oversendt en rapport med kommentarer, analyser og vurderinger
knyttet til åpningsbalansen. Det er her angitt at åpningsbalansen er beregnet på grunnlag av
tilgjengelig informasjon om mengder og anskaffelsesår. Kristiansand Energiverk har i tillegg
tatt utgangspunkt i regnskapsdata og foretatt korrigeringer der man har vurdert dette for
nødvendig for å gi et riktig bilde av investeringene. På denne basis er det også etablert et
anleggsregister.
I brev av 24.04.95 anslår KEV følgende gjennomsnittsalder på ulike anleggskomponenter:
Overføringslinjer:
Hovedfordelingslinjer
Hovedfordelingskabler
11 kV- ford- Linjer
11 kV - ford Kabler
Lavspent linjer
Lavspent - kabler
Nettstasjoner

18 år
19 år
17 år
26 år
18 år
19 år
16 år
11 år
00000

Ny søknad av 20.03.96
I brev av 20.03.96 mottok NVE en ny søknad fra Kristiansand Energiverk om
godkjenning av åpningsbalanse. I denne søknaden er det ingen referanse til den tidligere
søknaden av 07.03.94. I søknaden av 20.03.96 søkes det om godkjenning aven balanse
for nettanleggene på kr 352 102 354 pr 01.01.95. Alder på nettet er nå oppgitt til:
- regionalnett 15,9 år
-lokalnett
14,6 år
Det er awikende opplysninger om omfanget av de fysiske anleggene i den nye
søknaden i forhold til søknaden av 07.03.94.
Vurdering
NVE anser det som et regnskapsteknisk teknisk spørsmål hvorvidt balansen beregnes pr
01.01.93 eller pr 01.01.95. Ved vurderingen av balanseverdien til Kristiansand Energiverk
baserer vi oss på å fastsette denne pr 01.01.93 i tråd med den opprinnelige søknaden fra
Kristiansand Energiverk. Som tidligere nevnt er riktigheten av opplysningene i den
opprinnelige søknaden bekreftet av KEV i brev av 26.04.95.
Det vises til retningslinjene for Energiverk om årsoppgjør, åpningsbalanse mv av juni 1991
hvor det i punkt 6 er anført:
" For energiverk hvor det er vanskelig å få oversikt over historiske
anskaffelseskostnader, tillates det benyttet skjønn for å fastsette disse kostnader.
Det skal utvises forsiktighet ved utøvelse av dette skjønn, og Norges
Energiverkforbund avskrivningsplaner skal anvendes tilsvarende."
Siden vi i dette tilfelle ikke kan ta utgangspunkt i historiske investeringstall må NVE
bruke skjønn ved fastsettelse av åpningsbalansen for nettanleggene til Kristiansand
Energiverk.
NVE har i sitt tidligere brev av 05.04.95 angitt at foreløpige vurderinger tilsier at balansen
Kristiansand Energiverk søker om ligger høyt.

3

På bakgrunn av de utfyllende opplysningene Kristiansand Energiverk har gitt i brev av
26.04.95 og nærmere vurderinger i NVE, opprettholder vi vår vurdering av at balansen til
Kristiansand Energiverk ligger for høyt.
Bakgrunnen for denne vurderingen er omfanget av de fysiske anleggene Kristiansand
Energiverk har oppgitt, alder på nettet og hvilken bokført verdi dette med rimelighet gir pr
01.01.93. I sine vurderinger har NVE korrigert for det forholdet at Brokenettet er inkludert
i den fysiske anleggsmengden som er oppgitt til NVE samtidig som dette nettet ikke skal
innbefattes i balansen. NVE har i denne sammenheng basert seg på bokført verdi på
Brokenettet som er oppgitt til kr 9,9 mill pr 01.01.93.
NVEs vedtak
Ny balanse for Kristiansand Energiverk pr 01.01.93 for driftsmidlene som er knyttet til
nettvirksomheten eksklusive fellesanlegg settes til kr 225 mill. D~tte er en reduksjon av
kapitalgrunnlaget for avkastningen på kr 56 823 530 pr denne dato.
Vi forutsetter at den nye balansen legges til grunn ved regnskapsrapporteringen for 1995
og at endringen i meravkastningen fra tidligere år hensyntas.
Med hilsen
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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 kapittel VI. Eventuell klage skal
begrunnes skriftlig, stiles til Nærings- og energidepartementet og sendes igjennom NVE.

SAK NR. 48

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 95/3367
MØ/KMAl912-651.2

Vår dato

1 O i~·i.~! 1QQ S
0.0

Deres ref.
AH/L2

......

v

Deres dato
2503.96

Ulstein Energi
Storehølvegen 9
6065 Ulsteinvik
Att.: Asbjørn Hasund
Saksbehandler:
Knut Matre/MØ
22959074

Fastsettelse av balanseverdier og mer-I mindreavkastning pr 31.12.94
Viser til brev av 25.03.96. NVE foretar korrigeringer i regnskapsrapporteringen for 1994 til NVE på
grunnlag av opplysningene i dette brevet.

./.

Ulstein Energi sier i brevet at balansen for distribusjonsnettet er for høy, fordi vei lys er blitt ført som
en del av distribusjonsnettet. Verdiene av veilys blir overført fra resultatenheten «distribusjonsnett»
til resultatenheten «annen virksomhet». Følgende bevegelser skjer i post 175 (se også vedlagte
utskrift av tabell 2: balanse pr. resultatenhet pr. 31.12):
Distr. nett 01.01.94 senkes med kr 1 869 000 til kr 474 000.
Øvrig virksomhet økes med kr l 869 000 til kr l 869 000.
Distr. nett 31.12.94 senkes med kr l 740000 til kr 234 000.
Øvrig virksomhet økes med kr l 740000 til kr I 740000.

.I.

Forandringene i balansen fører til at også avskrivningene i resultatet må korrigeres. I note 18 er dette
blitt tatt hensyn til ved at fordelingen av sum årets avskrivninger for fellesanlegg er blitt endret på
følgende måte (se også vedlagte note 18):
Årets avskrivninger for distr. nett er senket med kr 169000 til kr 614000.
Årets avskrivninger for øvrig virksomhet økes med kr 169000 til kr 169000.
Disse endringene gir igjen forandringer i resultatregnskapet, og gjør det nødvendig å justere mer- I
mindreavkastningen .

.I.

Ulstein Energis nye kapitalgrunnlag følger av vedlagte kontrollnote, og er kr 42 453 000. Ulstein
Energi har rapportert en avkastningssats på 6,9 %. Dette gir et tillatt driftsresultat lik kr 2 929 000.
Ulstein Energi oppnåde ifølge regnskapsrapporteringen et driftsresultat lik kr 2 236 000. Dette gir at
Ulstein Energi har anledning til å aktivere en mindreavkastning lik kr 693 000 for regnskapsåret 1994 .

.I.

Vedlagt følger også utskrift av tabell l: resultat pr. resultatenhet I.l - 31.12 og note 5. Ulstein Energi
gis anledning til å endre mindreavkastningen iht vedlagte note 5 resultatregnskap. NVE ber om at
Ulstein Energi retter opp de øvrige forhold i sin regnskapsrapportering, og at de nye verdiene blir lagt
ti I grunn for regnskapsrapporteringen for 1995.
Kontoradresse: Middelthunsgate 29
Postadresse: Postboks 5091, MaI
0301 Oslo

Telefon. 22959595
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NVE ber om en bekreftelse på at endringene er foretatt innen O1.06.96. Bekreftelsen skal inneholde
utskrift av korrigert balanse, resultat, note 5 og note 18.
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SAK NR. 49

RØD KOP'
NVE
NORGES VASSDRAG5OG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 95/6369
M0/JGC/651.1

Deres ref

Vår dato

1 , ~,M! 1996
Deres dato

22.12.95

Stryn Energiverk
Postboks 8
6880 STRYN

Saksbehandler:
John CocklM0

22959062

GODKJENNING AV NY BALANSE I STRYN ENERGIVERK

Det vises til søknad av 22.12.95 om godkjenning av ny balanse pr 01.01.96.
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 Stryn
Energiverk justerer den bokførte verdien på nettanleggene fra kr 18,221 mill til kr 37,669 mill
pr 01.01.96.
I forbindelse med vår godkjenning av ny balanse vil vi imidlertid vise til våre retningslinjer for
beregning av overføringstariffer av oktober 1995 punkt 7.8, som omhandler avkastning på
investert kapital, hvor det bl.a. 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 retningslinjene av november 1994 punkt 7, 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.»

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

2:7encq

-r~~~~
TOrf~~"

fung. avdelingsdirektør

Jonassen
seksjonssjef

Kontoradresse: Middelthunsgate 29
Postadresse: Postboks 5091, Mai
03010slo

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

Bankgiro: 60030604221
Postgiro: 0803 5052055

Org. nr.: NO 970205039 MVA

SAK NR. 50

RØD K.OP1
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 96/2
M0/JGC/651.1
Deres ref.
AN/rd

Vår dato

2' ~ItAI 1996
Deres dato
27.12.95

Vest-Oppland Komm. Kraftselskap
Postboks 160
2871 DOKKA

Saksbehandler:

John CocklMØ
22959062

GODKJENNING AV NY BALANSE I VEST-OPPLAND KOMMUNALE KRAFTSELSKAP
Det vises til søknad av 27.12.95 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 VestOppland Kommunale Kraftselskap justerer den bokførte verdien på nettanleggene fra kr
80,696 mill til kr 139,270 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 oktober 1995 punkt 7.8, som omhandler avkastning på
investert kapital, hvor det bl.a. 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 retningslinjene av november 1994 punkt 7, 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.»

Med hilsen
E~ o markedsavdelingen
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fung. avdelingsdirektør

Torfin Jonassen
seksjonssjef

Kontoradresse. Middelthunsgate 29
Postadresse. Postboks 5091. Mai
0301 Oslo

Telefon. 22959595
Telefax: 22 95 90 00

Bankgiro: 60030604221
Postgiro: 0803 5052055

Org. nr.: NO 970 205 039 MVA

SAK NR. 51

RØD KOP'
Vår ref.
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår dato

NVE
M0/KGR/912-651.2

Deres ref.

, 2. JUN 1996
Deres dato
25.3.96

Svorka Energiverk
Postboks 43
6650 Surnadal

Saksbehandler:
Ketil Grasto/M0
22959215

Mer- /mindreavkastning pr 31.12.94 - endring av NVEs vedtak av 6.3.96
Det vises til vårt brev av 6.3.96, Deres klage av 25.3.96 samt til revisorgodkjent
regnskapsrapportering for 1993 og 1994. NVEs vedtak av 6.3.96 dreide seg om
meravkastningen for 1993. Svorka energiverks klage dreier seg om mer-/ mindreavkastning
for regnskapsåret 1994. NVE har ut i fra klagens innhold og avgitt regnskapsinformasjon
vurdert grunnlaget for en endring av vedtaket av 6.3.96. NVE endrer med dette vedtaket av
6.3.96.
NVE fatter vedtak 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. NVE regulerer energiverkenes avkastning på kapital
investert i nettvirksomheten i henhold til «retningslinjer for beregning av overtøringstariffer».
Av den revisorgodkjente regnskapsrapporteringen til NVE for 1993 fremgikk det at
meravkastningen for Svorka Energiverk var kr 2201 000,-. Dette framgår også av NVEpublikasjon nr. 13/95 som tidligere er tilsendt samtlige omsetningskonsesjonærer. Av
regnskapsrapporteringen til NVE for 1994 fremgår det at rapportert meravkastning pr 1.1.94
er kr O. I brev av 13.2.96 til NVE er meravkastningen for 1993 korrigert til kr 1 380 000,-.
NVE finner etter gjennomgåelse av saken ikke grunnlag for å akseptere at Svorka
Energiverks meravkastning for 1993 reduseres fra kr 2201 000,- til kr 1 380000,-. NVEs
vedtak av 6.3.96 reflekterte dette standpunktet som dermed opprettholdes gjennom denne
endringen av vedtaket.
Svorka Energiverk hevder i sin klage på NVEs vedtak av 6.8.96 at korrekt mindreavkastning
for regnskapsåret 1994 er kr 1 525000,-. Dette beløpet står i motsetning til den rapporterte
og revisorgodkjente meravkastning på kr 146 000,-, jfr note 5 i regnskapsrapporteringen til
NVE. Ved gjennomgåelse av regnskapsrapporteringen for 1994 fant NVE ingen grunn til å
reagere på den rapporterte meravkastning på kr 146 000,-. Meravkastningen for 1994 på kr
146 000,- ble dermed benyttet ved NVEs opprinnelige vedtak av 6.3.96.
Svorka Energiverks klage dreier seg som nevnt om mer-/ mindreavkastning for
regnskapsåret 1994. Ved en nærmere gjennomgåelse av de innrapporterte regnskapstallene
finner ikke NVE å kunne godkjenne en mindreavkastning for 1994 på kr 1 525 000,-. De
innrapporterte regnskapstall gir med maksimalavkastningen 7% følgende korrekte
beregning av mer-/ mindreavkastning for regnskapsåret 1994 og pr 31.12.94:

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

Tefefon: 22 95 95 95
Telefax.' 22 95 90 00

Bankgiro: 6003 06 04221
Postgiro.' 0803 5052055

Org. nr.: NO 970 205 039 MVA

2

------------------------------------1

: (Tall i tusen kroner)

1

1

1

: Kapitalgrunnlag 1994 (Regnskapsrapp.)
:7% tillatt avkastning
1Driftsresultat 1994, ekskl. mer-I mindreavk.
:Mindreavkastning 1994 offisielt regnskap
IFor mye beregnet mindreavkastning 1994

1
1

:Riktig mindreavkastning 1994
1Korrekt meravkastning pr. 1.1.94
:Tilbakeført i 1994
1

81622:
5714:
52731
1525:
1084 1
1
1

441:
22011

O:
1

:!-,_e!-~ '!'~~~e~~k~~l!1~nll.P!·~! ..! ~:~~ __________ ! ~6.9;
Vedtak:
NVE fastsetter på bakgrunn av ovenstående meravkastningen pr 31.12.94 for AS Svorka
Energiverk til kr 1 760000,-. Vi ber om at denne verdien legges til grunn i årsregnskapet for
1996, og innarbeides i regnskapsrapporteringen til NVE for regnskapsåret 1995.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen
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ung. av elingsdirektør
seksjo
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sjef

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 skrifllig, stiles til Nærings- og energidepartementet og
sendes gjennom NVE.
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SAK NR. 52

RØD ~(OP'
IVVE

NO,ciWEGIAN
WA TER RESOURCES AND
ENERGY ADMINISTRA TlON

Vår dato

Vår ref.
NVE 95/4160
M0/ROB/650

1 3 JUrJ 1996

Deres ref.
95/00050-

Deres dato
14.11.95

Hadeland Energiverk,
Postboks 40,
2770 Jaren.

Saksbehandler:
Rolv Bjelland/M0
22959313

SØKNAD OM ENDRING AV KAPITALGRUNNLAGET FOR REGIONAL- OG
DISTRIBUSJONSNETT.
Vi viser til Deres søknad av 24.08.95 hvor det søkes om å oppjustere bokført verdi på
nettanleggene eksklusive fellesanlegg fra kr 93 213 400 til kr 151 559 000 pr 01.01.95. Dette
er en økning i kapitalgrunnlaget på kr 58 345 600.
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 §4-4 bokstav b, sjette ledd.
HEV har opplyst at begrunnelsen for søknaden om oppskrivning er tidligere års
regnskapspraksis hvor investeringer i overføringsanlegg i stor utstrekning ble utgiftsført.
Det vises til retningslinjene for Energiverk om årsoppgjør, åpningsbalanse mv av juni
1991 hvor det i punkt 6 er anført:
" For energiverk hvor det er vanskelig å få oversikt over historiske
anskaffelseskostnader, tillates det benyttet skjønn for å fastsette disse kostnader.
Det skal utvises forsiktighet ved utøvelse av dette skjønn, og Norges
Energiverkforbund avskrivningsplaner skal anvendes tilsvarende."
NVE vil i dette tilfellet bruke skjønn ved fastsettelse av åpningsbalansen for nettanleggene
til HEV.
I brev av 14.11.95 har HEV sendt inn en oversikt over den fysiske anleggsmengden for
nettvirksomheten. HEV har videre innsendt opplysninger om alderen på nettet i brev av
15.01.96 samt brev av 01.02.96.
På bakgrunn av omfanget av de fysiske anleggene og alder på nettet, har NVE foretatt en
vurdering av hvilken bokført verdi nettet til HEV med rimelighet har i dag.

Head Office. Middelthunsgate 29
Postal Address P O Box 5091. Maj
~301 Oslo. Norway

Telephone +4722959595
Tei€fax +4722959000

Bankgiro 60030604221
Postgiro· 0803 5052055

Org. nr. NO 970 205 039 MVA
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På bakgrunn av denne vurderingen finner NVE å kunne godta en oppskrivning av
kapitalgrunnlaget for nettanleggene ekslusive fellesanlegg med kr 58 345 600 fra
kr 93 213 400 til kr 151 559000 pr 01.01.95.

Med hilsen
Enø:/varkedsaVdelingen
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Tbrfin Jonassen
seksj nssjef

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt
underretningen er kommet fram til partene; Jfr forvaltningslovens kapittel. Eventuell klage skal
begrunnes skriftlig, stilles til Nærings- og energidepartementet og sendes igjennom NVE.

SAK NR. 53

RØD ~<OPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 95/2043
MØ/ROB/650
Deres ref.

Vår dato

1 3 JUr: 1296
Deres dato

Hadeland Energiverk,
postboks 40,
2770 Jaren

Saksbehandler:
Rolv Bjelland

22959313

Meravkastning 1993- Tilbakeføring av meravkastning og fastsettelse av
meravkastningens størrelse
Bakgrunn
Det vises til Deres brev av 30.01.96 hvor Hadeland Energiverk (HEV) oversender en ny
regnskapsrapportering for 1993 med gjennomgang av felleskostnader og fordeling av disse.
Meravkastning er beregnet til kr 10 363 400 med 11 % avkastningssats og kr 14 072 900
med 8% som avkastningssats.

Vi viser også til Deres brev av 07.06.96 hvor styresak 90 S fra 1991 oversendes. Styresaken
angir de prinsippene HEV la til grunn for utarbeidelse av overføringstariffene.
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 gav i brev av 20.10.95 ikke H EV medhold i sin klage. Departementet
forutsatte at HEV følger opp NVEs vedtak av 15.03.95 om tilbakeføring av overførte midler til
nettvirksomheten.
Nærings- og energidepartementet tok ikke stilling til meravkastningens størrelse og
forutsatte at dette spørsmålet ble behandlet på vanlig måte med NVE som førsteinstans.
HEV har endret beregningen av meravkastningen en rekke ganger i løpet av behandlingen
av klagesaken. På bakgrunn av dette påla NVE i brev av 20.12.95 en ny regnskapsrapportering fra HEV for 1993, med gjennomgang av felleskostnader og fordeling av disse.

Fastsetting av avkastningsats
NVE har lagt til grunn at HEV hadde en avkastningsats på 8% for 1993 som angitt i
revisorattesterte regnskapsrapporteringen for 1993, avlagt 13.01 .95 samt i klage til NVE av
05.04.95.

HEV framhever at årsaken til at 8% ble nyttet som avkastningsats i regnskapsrapporteringen
for 1993 var et arbeidsuhell forårsaket av at økonomipersonell ved HEV hadde misforstått
informasjon gitt på et regnskapskurs arrangert av EnFO våren 1994.
HEV framhever at 11 % er HEVs riktige avkastningssats for 1993 og begrunner dette bla
med at det i Kap 13.1 i årsrapporten for 1993, datert 04.05.94, er angitt:
Kontoradresse: Middelthunsgate 29
Postadresse: Postboks 5091, Maj.
0301 Oslo

Telefon. 22959595
Telefax: 22 95 90 00

Bankgiro: 60030604221
Postgiro: 0803 5052055

Org. nr. : NO 970 205 039 MVA
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«

Nettariffene er beregnet ut fra en avkastningssats på 11 % for 1993"

HEV viser videre til styresak nr 90 S fra 1991. Dette er styrets grunnleggende behandling av
avkastningsgrunnlaget for bruk ved utarbeidelse av overføringstariffene. Det er her angitt at
11 % skal nyttes som avkastningskrav ved HEV.
Konklusjon:
På bakgrunn av de opplysningene som er gitt finner NVE å kunne godta at HEV nytter 11 %
som avkastningssats for 1993.

Meravkastningens størrelse
Ny regnskapsrapportering avlagt 30.01.96 for 1993 gir en meravkastning for 1993 på
kr 10 363 400 med 11 % som avkastningssats. Rapporteringen er gjennomgått av Deloite &
Touche både når det gjelder inntekter, kostnader og driftsmidler. Deloite & Touch har også
gjennomgått valg av fordelingsnøkler.
NVE legger til grunn at denne regnskapsrapporteringen gir det riktigste bildet av forholdene
ved HEV pr 31.12.93.

Tilbakeføring av meravkastning
HEV har opplyst at 1/3 av den akkumulerte meravkastningen for 1994 og 1993 ble
tilbakefø rt ved utarbeidelse av tariffene for 1996. H EV har i denne sammenheng lagt kr 13,5
mill til grunn som meravkastning for 1993. Dette er 3,1 mill høyere en den meravkastningen
som her fastsettes for 1993. Ingen meravkastning er derimot tilbakeført igjennom 1995
tariffene. Etter en totalvurdering akseptere derfor NVE den tilbakeføringen som er foretatt,
og pålegger ikke HEV å endre tariffene for 1996.
Vedtak:
På bakgrunn av de opplysningene som er gitt finner NVE at HEV skal legge til grunn en
meravkastning i 1993 på kr 10 363 400. Dette er basert på 11 % som avkastningssats.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen
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Torfin~assen
seksjonssjef

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

Vår ref.
NVE 95/3066
M0/KGR/912-653.2

Vår dato

Deres ref.
Est

Deres dato
5.2.96

1 , JUN 1996

Troms Kraftforsyning
Evjenveien 34
9024 Tomasjord

Saksbehandler:
Ketil Grasto/M0
22959215

Innmatingstariff for Troms Kraftforsynings kraftproduksjon - enkeltvedtak
Det vises til vårt brev av 24.1 .96 hvor det varsles at NVE vil fatte enkeltvedtak på grunnlag
av konklusjoner som er trukket i NVEs rapport i forbindelse med avlagt kontrollbesøk.
Som det framkom under NVEs besøk har ikke TrolJls Kraftforsyning beregnet
innmatingstariff for kraftproduksjon i henhold til NVEs retningslinjer for 1994 og 1995. I brev
av 5.2.96 opplyser Troms Kraftforsyning at innmatingstariff for produksjonen vil bli benyttet
for 1996.
.
NVEs «retningslinjer for beregning av overføringstariffer» datert desember 1993 ble gitt med
virkning fra 1.4.94. I nevnte retningslinjer framkommer det blant annet at innmatingstariffene
skal utformes i samsvar med grunnstrukturen i punkttariffsystemet. Tapsleddet skal avspeile
de marginale tap ved innmating i det nettet som produsenten er tilknyttet. Tapsleddet kan ha
negative verdier (områder med produksjonsunderskudd).
Når det gjelder forbruksuavhengige ledd skal sentralnettets innmatingstariffer være
retningsgivende. Avregnet kvantum skal være kraftverkets tilgjengelige vintereffekt. Det
vises forøvrig til nevnte retningslinjer for en nærmere omtale av problemstillingen.
NVEs «retningslinjer for beregning av overføringstariffer» datert november 1994 ble gitt med
virkning fra 1.1.95. De tidligere nedfelte prinsippene for beregning av innmatingstariffer for
kraftproduksjon videreføres her. Det vises til retningslinjene for en nærmere omtale.
NVE vil be om at Troms Kraftforsyning beregner innmatingstariffog dermed kostnaden for
kraftproduksjon ved innmating i eget nett i henhold til NVEs retningslinjer. Kostnaden skal
beregnes for perioden 1.4.94 - 31.12.95. Innmatingstariffen vil representere en kostnad for
eget virksomhetsområde kraftproduksjon og en inntekt for nettvirksomheten. Troms
Kraftforsyning vil dermed få økt akkumulert meravkastning tilsvarende produksjonens
innmatingskostnad for nevnte periode.

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

"

Telefon 22 95 95 95
Telefax. 22959000

Bankgiro: 60030604221
Postgiro.· 0803 5052055

Org. nr.: NO 970 205 039 MVA
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Vedtak:
Troms Kraftforsyning pålegges å beregne innmatingstariff og kostnad for kraftproduksjon
ved innmating i eget nett i henhold til NVEs retningslinjer. Kostnaden skal beregnes for
perioden 1.4.94 - 31.12.95 og behandles som en økning av akkumulert meravkastning pr
31.12.95. Fristen for nødvendig tilbakemelding til NVE settes til 1.9.96. Endringen i
akkumulert meravkastning innarbeides i årsregnskapet og rapporteringen til NVE for
regnskapsåret 1996.
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Torfinn onassen
seksjonssjef

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem
til partene, jfr. forvaltningslovens kap. VI. EventuelI klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Nærings- og energidepartementet og
sendes gjennom NVE.
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SAK NR. 55

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Var ref
NVE 95/613 - 2
M0/MK0/912-623
Deres ref.
pt

Vår dato

1 9 JUN 1996
Deres dato
13.feb 1996

Kronos Titan AS

P.B 8
1601 Fredrikstad

Saksbehandler:
Magnus Køber/M0
229591 46

Rapportering til NVE
Det vises til faks av 13. februar d.å. samt telefonsamtale med Per Thoen hvor det fremsettes
ønske om å slippe regnskapsrapportering idet Kronos Titan ikke har hatt kraftomsetning i
1995.
Regnskapsrapporteringen er avgjørende for NVEs monopolkontroll samt tilsyn med
kraftmarkedet. Det skal derfor sterke grunner til for at fritak skal innvilges. Plikten til å levere
inn regnskap er hjemlet i energilovens § 4-3.3 samt forskriftens § 4-4 a) om vilkår for
omsetningskonsesjon.
Kronos Titan påpeker at søknad om omsetningskonsesjon ble innsendt i forbindelse med
salg av kraft tildelt på 1 TWH - ordningen. Videresalget ble imidlertid foretatt av Statkraft, og
kontrakten er nå utløpt. Derfor har det aldri vært kraftomsetning i Kronos Titan i henhold til
forutsetningene. Selskapet ønsker imidlertid å opprettholde konsesjonen da det i fremtiden
ser for seg et mulig tilbakesalg inn i markedet av egne kraftkontrakter.
I forskriftens § 4-4 e) gis NVE fullmakt til å gjøre unntak fra vilkårene for omsetningskonsesjonærer når spesielle forhold tilsier det. Kronos Titan fritas i henhold til dette fra
regnskapsplikten overfor NVE under forutsetning av at NVE meddeles dersom det finner
sted kraftomsetning i fremtiden slik at rapporteringen kan gjenopptas.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen
Økonomiseksjonen
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Kontoradresse. Middelthunsgate 29
Postadresse. Postboks 5091, Mai
0301 Oslo

Telefon. 22959595
Telefax' 22 95 90 00

Bankgiro: 6003 06 04221
Postgiro.' 0803 5052055

Org. ne NO 970 205 039 MVA
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RØD I<OPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Var ref
NVE 96/2374
MØ/XELS/912-651.2

Vår dato

1 9 JUN 1996

Deres ref
9600018w.108 hL

Deres dato
14.06.96

Trøgstad Elverk
P.b.64
1860 Trøgstad

Saksbehandler:

Elisabeth Sand
22959102

Vedrørende søknad om heving av avkastningsprosenten for 1996
Vi har mottatt Deres søknad om heving av avkastningsprosenten fra 1,4% til 6% for 1996.
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