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1. INNLEDNING
Med hjemmel i forskriftene til energiloven § 4-4, bokstav b) er NVE gitt myndighet
til å godkjenne beregningsmåten for overføringstariffer og -kapasitet, og myndighet
til å treffe avgjørelse når det oppstår uenighet om disse vilkårene.
Denne rapporten viser NVEs vedtak i tvistesaker samt utvalgte forespørsler for
første ha/vår i 1996.
Tvistesakene presenterer forskjellige typer problemstillinger samt NVEs vedtak.
Formålet med rapporten er å gi en oversikt over de saker som har vært til
behandling. Konklusjoner fra den enkelte sak kan ikke ukritisk kopieres til andre
tvister. Vi tror imidlertid at rapporten gir en gjennomgang av NVEs saksbehandling
som er nyttig for alle parter som har interesse av spørsmål vedrørende vilkår og
tariffer for overføring i elektriske nett.
I konkrete problemstillinger bør en primært konsultere "Forskrift til energiloven" (Forskrift av 7.desember 1990 nr. 959 med endringer) og siste utgave av NVEs
retningslinjer for beregning av overføringstariffer. Vedtakene i første ha/vår 1996
er gjort ut fra retningsregler som var gjeldene for dette året, datert oktober 1995.

Kapittel 2 viser NVEs vedtak for alle tvistesaker som er behandlet første halvår
1996, i alt 16 slike saker.
Kapitel 3 vedrører endel forespørsler som er innkommet til NVE i løpet av første
halvår 1996. NVE har i løpet av perioden behandlet og tatt stilling til en rekke slike
forespørsler.
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1.1 Statistikk om tvistesakene

I det etterfølgende gis noen statistiske opplysninger for første ha'vår i 96.

Tvistesaker (Klager)
* Antall innkomne tvistesaker

(rest tidl. + 17 nye saker første halvår 1996)

46 *)

* Antall tvistesaker der avgjørelse er fatlet

av NVE:

16 *)

* Antall tvistesaker der NVEs avgjørelse er

påklaget til Nærings- og energidep. (NOE):

6

* Antall påklager til NOE, der departementet har

fattet endelig vedtak:

* NOE har opprettholdt NVEs avgjørelse i den

ferdigbehandlede klagesaken.

*) Av de 30 utestående sakene er 22 av disse tvistesaker som ikke var
ferdigbehandlet i første halvår 1996, mens 8 av sakene er behandlet som

forespørsel.
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HISTORISK OVERSIKT - SAKSBEHANDLING AV TVISTESAKER 1991 - 30.06.1996
(Tvistesaker - jmf. forskrift til energiloven, paragraf 4-4 b, 7.ledd)

Rest fra
Nye saker forrige
i perioden periode

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

1991/92

45

O

16

23

6

10

63

1993
1994
1995 1.halvår
19952.halvår
1996 1.halvår

92
20
29
6
17

6
47
27
35
29

32
27
16
7
16

19
13
5
5
8

47
27
35
29
22

9
6
4
1
6

28
22
25
14
38

114

73

36

32

SUM

209

*) Inkluderer 8 saker fra 1993 og 1994 vedr. søknad om endring av åpningsbalanse.
Disse er registret som tvistesaker og enkeltvedtak er fattet (1994).
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2. TVISTESAKER første halvår i 1996
Dette kapittel inneholder alle enkeltvedtak i tvistesaker som er fattet av NVE i
første ha/vår av 1996. Nedenfor gis det en oppstilling over tvistepunktene som er
behandlet, samt hvem som er part i saken. Det er gjort vedtak på ialt 16 saker fra
NVE. Videre er det kommentert om saken er påklaget til Nærings- og
energidepartementet (NOE) og dato for eventuelt NOEs vedtak.
NVEs vedtak foreligger i brevform (nr. 1-16).

SAK NR. 1
Sør Aurdal Energi
Netteier:
Klager:
Norgeskraft AlS
Tvistepunkt:
- Avkastning/underskudd i konkurranseutsatt virksomhet
- Kostnadsføring kontra aktivering
Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 2
Netteier:
Lyse Kraft
Initiert av NVE:
- Pålegg om å trekke godtgjørelse til produksjon ut av
regionalnettstariffen
Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 3
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Netteier:
Klager:
Statoil
Tvistepu n kt:
- Overføringstariffen på nettnivå 3 for 1995
Påklage: Saken er ikke påklaget.
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SAK NR. 4
Netteier:
Trondheim Energiverk
Klager:
Hallen Paul
Tvistepunkt:
- Utbetaling av sin andel av meravkastningen ved flytting fra
konsesjonsområdet
Påklage: Saken er påklaget til NOE i brev av 25.03.96.
Departementet har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak.

SAK NR. 5
Netteier:
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Klager:
NHO
Tvistepunkt:
- Tariffering vedrørende produksjonensdelen for 1994 og 1995
Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 6
Netteier:
Maudal Kraftlag
Klager:
Gjesdal Everk
Tvistepunkt:
- Inndekking av kostnadene tillinjebrytere i Algård trafostasjon,
og hvilken leiepris som skal legges til grunn.
Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 7
Netteier:
Hallingdal Kraftnett
Klager:
Aust-Agder Energiverk
Tvistepunkt:
- Gebyr vedrørende skifte av leverandør.
Påklage: Saken er påklaget til NOE i brev av 27.06.96
Departementet har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak.
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SAK NR. 8
Netteier:
Sogn og Fjordane Energiverk
Klager:
Ytre Fjordane Kraftlag
Tvistepunkt:
- Kostnadsgrunnlaget for regionalnettstariffen i 1995.
Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 9
Sogn og Fjordane Energiverk
Netteier:
Klager:
Firdakraft
Tvistepunkt:
- Kostnadsgrunnlaget for regionalnettstariffen i 1995.
Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 10
Netteier:
Gjøvik Energi
Klager:
Gjøvik Boligbyggelag
Tvistepunkt:
- Nettariffer for 1994.
Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 11
Netteier:
Hallingdal Kraftnett
Klager:
Havsdalen Velforening
Tvistepunkt:
- Overføringstariffene til fritidsboliger i Hol kommune.
Påklage: Saken er påklaget til NOE i brev av 13.06.96
Departementet har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak.
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SAK NR. 12
Netteier:
Uvdal Kraftforsyning
Klager:
Levernes Leif/Dagalifjellets Vel
Tvistepunkt:
- Overføringstariffene til fritidsboliger i Uvdal.
Påklage: Saken er påklaget til NOE i brev av 10.06.96.
Departementet har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak.

SAK NR. 13
Netteier:
Drammen Kraft AS
Klager:
Sande Energiverk
Tvistepunkt:
- Gebyr vedrørende skifte av leverandør.
Påklage: Saken er påklaget NOE i brev av 30.07.96.
Departementet har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak.

SAK NR. 14
Netteier:
Kristiansand Energiverk
Klager:
Hansen Helge J.
Tvistepunkt:
- Anleggsbidrag for hytter/fritidsboliger.
Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 15
Netteier:
Bø og Sauherad Energi
Klager:
Breiset Hyttevel
Tvistepunkt:
- Reduksjon av fastbeløpet i tariffene for hyttekunder.
Påklage: Saken er påklaget til NOE i brev av 15.07.96
Departementet har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak.

SAK NR. 16
Netteier:
Oslo Energi
Klager:
Oslo Bandykrets
Tvistepunkt:
- Overføringstariff til bandybanen ved NIH.
Påklage: Saken er ikke påklaget.
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3. FORESPØRSLER første halvår i 1996

I tillegg til sakene som behandles som formelle tvistesaker, dvs. saker der NVE
gjør vedtak iht. forvaltningslovens bestemmelser, har NVE i løpet av første halvår
tatt stilling til en rekke forespørsler. Endel av NVEs svar foreligger i brevform
(nr. 1-4).
Slike forespørsler kan være direkte henvendelser fra everk o.a. som ønsker NVEs
vurdering av konkrete problemstillinger, bl.a. også når partene ikke blir enige i
konkrete saker.
Flere av tvistesakene som er brakt inn for NVE er, i forståelse med partene, omgjort til forespørsler.

Stikkord vedrørende besvarte forespørsler:

1. Nettleieavtale.
2. Beregningsgrunnlaget for overføringstariffer.
3. Differensiering av nettariff for husholdningskunder.
4. Nettleien i Hemsedal kommune.
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SAK NR. 1

RØD KOPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår dat<\)

Deres ref.

Deres dato

187108 gk

19.09.95

Norgeskraft AS
Postboks 1275 Vika
0111 OSLO

Saksbehandler:

John CocklMØ
22959062

TVIST MELLOM NORGESKRAFT AS OG SØR AURDAL ENERGI VEDRØRENDE
OVERFØRINGSTARIFFENE TIL SØR AURDAL ENERGI- NYTT VEDTAK
Norgeskraft har i brev av 28.01.94 og 08.05.95 brakt inn for NVE tvist vedrørende
overføringstariffene til Sør Aurdal Energi (SAE) for årene 1993, 1994 og 1995. NVE fattet
vedtak i tvisten som ble meddelt partene i brev av 18.08.95. Vedtaket ble av SAE påklaget
til Nærings- og energidepartementet på to punkter i brev av 19.09.95. Norgeskraft har i brev
av 06.10.95 til NVE kommentert klagen.
De to punktene SAE påklager er;
1. Avkastning/underskudd i konkurranseutsatt virksomhet
2. Kostnadsføring kontra aktivering
NVE har foretatt en vurdering av de to klagepunktene og avgjør disse 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.
Til de to klagepunktene skal NVE bemerke;
1. Avkastning/underskudd i konkurranseutsatt virksomhet
Dette klagepunktet gjelder nettariffen for 1993.
SAE hevder i påklagen at det er uriktig av NVE å nekte SAE å ta maksimal avkastning på
11 % på investert kapital i nettet med den begrunnelse vi har gitt i vedtaket av 18.08.95.
Vårt vedtak om å sette ned avkastningen på investert kapital bygget bl.a. på henvisning til
våre retningslinjer om årsoppgjør, åpningsbalanser m.v. av juni 1991, hvor det i punkt 6 står
følgende «Det forutsettes at verdifastsettingen i åpningsbalansene ikke fører til en økning i
prisene ut over det nivå man i dag kjenner til.»

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

Telefon. 22959595
Telefax: 22 95 90 00
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Vår ref.
NVE 95/989
MØ/JGC/653.4

Postgiro' 0803 5052055
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I 1992 beregnet NVE i forrige klagesak mellom partene driftskostnadene til SAE å utgjøre
ca. 7,1 mill. og avkastningen 1,4 mill., som tilsvarer maksimal avkastning på 11 % på den
investerte kapitalen i nettet dette året. De totale kostnadene inklusive avkastning utgjorde
dermed 8,5 mill. i 1992. For 1993 har SAE i regnskapsrapporteringen til NVE oppgitt
driftskostnadene til 8,5 mill. og avkastningen til 3 milL, som tilsvarer maksimal avkastning på
11 %. Det totale kostnadsgrunnlaget for 1993 er således 11,5 mill mot 8,5 mill. i 1992. Det vil
si en økning i kostnadsgrunnlaget på hele 35%. Noe av dette skyldes økte kostnader til
overliggende nett og ikke minst økte avskrivninger p.g .a. oppjustert kapitalgrunnlag . Selv
om vi korrigerer for disse forhold vil SAE ha en økning i kostnadsgrunnlaget fra 1992 til
1993 på 27%. Det meste av dette skyldes økt avkastning på investert kapital, grunnet
justeringen av balanseverdiene som førte til en dobling av disse.
På denne bakgrunn mente vi at det ikke var i samsvar med våre retningslinjer at SAE
beregnet maksimal avkastning på 11 % for 1993, da det etter vår mening helt klart kan
hevdes at den nye verdifastsettingen av driftsmidlene førte til en forholdsvis stor økning i
prisene fra 1992 til 1993. Vi kan riktignok være enige med SAE i at vårt argument om ikke å
tillate underskudd i konkurranseutsatt virksomhet ikke er relevant, men det forandrer
allikevel ikke vårt syn på at avkastningen for 1993 bør reduseres. En reduksjon på 0,76 mill.
innebærer at SAE får en avkastning på 8,2% for 1993 som utgjør 2,23 mill. Dette er 0,83
mill. mer enn hva SAE hadde i avkastning i 1992. Vi finner således at vi vil opprettholde vårt
vedtak om å redusere avkastningen til SAE for 1993 med 0,76 mill., begrunnet ut fra den
store økningen i kostnadsgrunnlaget som fant sted dette året.

2. Kostnadsføring kontra aktivering
I vårt vedtak av 18.08.95 påla vi SAE å aktivere hele kostnaden til ombygging av
høyspentnettet og begrunnet dette med at ikke bare kostnader forbundet med
kapasitetsutvidelse, men også kostnader som bidrar til en vesentlig forlengelse av den
økonomiske levetid til et driftsmiddel bør aktiveres.
SAE hevder i klagen at vårt vedtak er i strid med aksjeloven/regnskapsloven, god
regnskapsskikk og føringer gitt av EnFo i Publikasjon nr. 379 A , som anbefaler en
konservativ og forsiktig vurdering mht. aktivering.
Da vi mente at EnFo's anbefalinger la opp til en litt for forsiktig vurdering av hva som bør
balanseføres i en monopolvirksomhet som everkenes nettdrift, ba vi et revisjonsfirma om å
foreta en utredning om hvordan aksjeloven/regnskapsloven var å forstå på dette punkt.
Revisjonsfirmaet sier i utredningen at regnskapsloven er en utpreget rammelov og at det
derfor finnes få detaljregler i denne. Loven inneholder imidlertid en referanse til god
regnskapskikk. For å finne ut hva som er god regnskapsskikk i dette konkrete tilfelle har
revisjonsfirmaet tatt utgangspunkt i grunnleggende prinsipper, regnskapsteori og utbredt
praksis, i den grad denne holder en tilfredsstillende standard. Vi siterer hva som blir skrevet
under disse tre punktene .
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«Grunnleggende prinsipper
Det mest grunnleggende prinsipp for god regnskapskikk er periodiseringsprinsippet.
Prinsippet innebærer at en utgift skal sammenstilles med inntekten utgiften generer over
den inntektsskapende perioden. Et annet grunnleggende prinsipp er forsiktighetsprinsippet.
Dette prinsippet kan lett komme i konflikt med periodiseringsprinsippet og må anvendes
med fornuft. Det er bare når det foreligger usikkerhet at det skal utvises rimelig grad av
forsiktighet i vurderingene (jfr. Hva er god regnskapsskikk? , artikkel av Atle Johnsen i
Praktisk Økonomi nr. 3 1988) .
Regnskapsteori
I henhold til regnskapsteorien skal utgifter som øker anleggsmidlenes fremtidige
inntjeningsevne balanseføres . Økning i anleggsmidlenes levetid eller produksjonskapasitet,
eventuelt reduserte produksjonskostnader i forhold til tidligere forventninger, anses å øke
anleggsmidlenes fremtidige inntjeningsevne (jfr. Børssikulære vedrørende Kraftselskapers
regnskapsavleggelse pkt. 6.1) .
Utbredt praksis
EnFo har fått utarbeidet en økonomihåndbok som anvendes aven rekke everk. SAE har
således henvist til økonomihåndboken og en uttalelse er innhentet fra EnFo. EnFo kan
imidlertid ikke betraktes som en nøytral part i saken som følge av medlemmenes investerte
interesser, bl.a. i å få etablert regnskapsprinsipper som øker nettvirksomhetenes
lønnsomhet.
I EnFo's økonomihåndbok skrives det således i kapitel 11.4 at kriteriene for aktivering må
være åpenbart til stede hvis kostnadsføring unnlates. Dette er etter vår mening ikke et
korrekt uttrykk for god regnskapsskikk jfr. drøftelse ovenfor.
I tillegg har EnFo tilsynelatende oversett at nettselskapene er tilnærmet garantert en rimelig
avkastning på investeringer i nettet. Behovet for en forsiktig vurdering ved
grensedragningen mellom aktivering og utgiftsføring knyttet til nettinvesteringer må således
kunne sies å være langt mindre enn ellers.»
Revisjonsfirmaet har videre skissert hvilke vurderinger everkene bør foreta i den praktiske
tilnærmingen over hva som skal aktiveres ved ombygging av ledningsnettet. Etter dette
firmaet mening må følgende utgifter aktiveres;
- Utgifter knyttet til kapasitetsutvidelser
- Utgifter som reduserer fremtidige nettkostnader (f.eks . som følge av færre linjeavbrudd)
- Utgifter som forlenger nettets opprinnelige teknisk/økonomiske levetid
- Utgifter som forbedrer nettets kvalitet utover opprinnelig etablert kvalitet
I tillegg hevder revisjonsfirmaet at eventuelle rivningskostnader i utgangspunktet skal
aktiveres , da disse kostnadene typisk må pådras for å få etablert et nytt nett .
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Det er således mye som tyder på at SAE, i henhold til god regnskapsskikk, har aktivert en
for liten del av ombyggingskostnadene på høyspentnett. Når vi i tillegg tar med det faktum
at SAE måtte søke NVE om å få justere balansen i nettvirksomheten med hele 100% pr.
01.01.93, viser dette etter vår mening at SAE har lagt seg på en praksis mht aktivering som
ikke kan være i tråd med god regnskapsskikk. Vi finner det derfor noe underlig at SAE etler
en slik balansekorreksjon forsetter med samme praksis som tidligere når det gjelder
aktivering. Vi vil i den forbindelse gjøre oppmerksom på at en fremtidig justering av
balanseverdiene ikke kan påregnes.
SAE har hatt en meget kraftig økning av kostnadene fra 1992 til 1994. Økningen fra 1992 til
1993 har vi kommentert under punkt 1. Fra 1993 til 1994 økte driftskostnadene med hele
27%. Ved å sammenligne regnskapsrapportene fra de to årene, finner vi at nesten hele
økningen skyldes utgiftsførte kostnader i forbindelse med ombygging av høyspentnettet.
SAE VII kunne hevde at denne kostnadsøkningen ikke betyr at everket ikke drives effektivt.
Til det er det å si at når NVE skal måle kostnadseffektiviteten til everkene, gjøres dette ved
å sammenligne everkene. Dessuten må vi ta utgangspunkt i at everkene fører sine
regnskaper i tråd med gjeldende lover og god regnskapskikk. SAE skiller seg meget klart ut
når det gjelder kostnadsutviklingen i bransjen. Dessuten er det viktig at everkene har en
jevn prisutvikling, noe EnFo har pekt på ved mange anledninger over for NVE. Dette er da
også et forhold som SAE til en viss grad innser, i det de kan akseptere at avkastningen blir
satt til4% for 1994.
I 1994 hadde SAE i nettvirksomheten en inntekt på kr. 11,899 mill. og driftskostnader på kr.
10,893 mill og dermed et driftsresultat på kr. 1,006 mill., som tilsvarer en avkastning på
nettkapitalen på 3,85%.
Hadde SAE hatt de samme driftskostnader i 1994 som i 1993, ville driftskostnadene vært
på ca. kr. 8,8 mill., som hadde gitt et driftsresultat på kr. 3,1 mill. og dermed 11,9% i
avkastning. Maksimalt tillatt avkastning i 1994 var 7%, som for SAE utgjør kr. 1,8 mill. De
ville da ha fått en meravkastning på kr. 1,3 mill. Antar vi at ca. kr. 0,3 mill er det beløpet
SAE burde ha utgiftsført i 1994 av ombyggingskostnadene i høyspentnettet i henhold til god
regnskapsskikk, ville meravkastningen dette året blitt ca. kr 1 mill.
Når vi har kommet til at vi vil fatte et nytt vedtak i saken, er det ut fra SAE's ønske om å få
slippe å korrigere allerede avlagte regnskap med henblikk på aktivering/kostnadsføring. Vi
vil derfor ikke opprettholde vårt vedtak om at SAE må aktivere hele kostnaden til ombygging
av høyspentnettet. Dette innebærer imidlertid at den delen av ombyggingskostnaden som
ble kostnadsført, men som iht. god regnskapsskikk skulle vært aktivert, kommer til fradrag
på avkastningen.

5
Nytt vedtak
NVE pålegger SAE å føre hele det innrapporterte driftsresuitatet på kr. 1 mill. i 1994 som
meravkastning. Vi stiller imidlertid SAE fritt til selv å velge hvor mye de ønsker å
aktivere/kostnadsføre av de nevnte kostnadene. Dvs. at everket kan velge å beholde den
fordelingen mellom aktivering og kostnadsføring som de har benyttet i regnskapene, slik de
ber om i klagen, men da kan det ikke beregnes noe i avkastning. Velges det et forhold
mellom aktivering og kostnadsføring i tråd med god regnskapskikk vil SAE kunne oppnå
maksimal avkastning i 1994 på 7%.
Med hilsen

Enøk- og markedsavdelingen

\ M~-

Jan

aVdeli~;~ktør

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

Kopi: Nærings- og energidepartementet
Likelydende brev til Sør Aurdal Anergi

SAK NR. 2

RØD KOPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

vår ref.
NVE 95/5926
MM/EEKl912-653.2

Vår dato

Deres ref.

Deres dato

Lyse Kraft
Postboks 323
4301 Sandnes

Saksbehandler:
Tom Eek/MM

22959091

pALEGG OM A TREKKE GODTGJØRELSE TIL PRODUKSJON UT AV
REGIONALNETTSTARIFFEN
Vi viser til Deres brev av 25.08.95 der De ber om at et eventuelt pålegg om å ta
godtgjørelse til produksjonen ut av regionalnettstariffen ikke gis tilbakevirkende kraft.
Lyse Kraft har for 1994 og 1995 beregnet en godtgjørelse til produksjonen med
utgangspunkt i antatte merkostnader for nettet dersom produksjonsanleggene ikke fantes.
Dette er ikke i tråd med NVEs retningslinjer. NVE vil understreke at retningslinjene for 1994
og 1995 åpner for at produksjon i særlige tilfeller kan gis kompensasjon for dokumenterte
tjenester som ytes nettet. Godtgjørelse bør imidlertid begrenses til tjenester som medfører
faktiske merkostnader for produsenten .
Vi kan ikke se at De i Deres brev av 25 .08.95 gir noen dokumentasjon av tjenester som
produksjonen har ytet nettet og kostnader forbundet med disse. NVE pålegger derved Lyse
Kraft å trekke den omtalte godtgjørelsen ut av regionalnettstariffen også for 1994 og 1995.
Beløpet føres som korreksjon for meravkastning i note 5 ved regnskapsrapportering for året
1995, og behandles tilsvarende øvrig meravkastning .
Med hilsen
-zrkedsaVdelingen

/~II;-

sagen~Øt1
fungerende avdelingsdirektør

Arne Venjum
fungerende seksjonssjef

Kopi : Nærings- og energidepartementet

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

Kontoradresse: Mfddelthunsgate 29
Postadresse : Postboks 5091. Maj
0301 Oslo

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

Postgf(o : 0803 5052055

SAK NR. 3

RØD KOPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 95/2012
MM/EEKl912-653.4

Vår dato

Deres ref.

Deres dato

1 3 Ff8 lG36

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Sjøfartsgt. 3
7700 Steinkjer

Saksbehandler:

Tom EekJMM
22959091

KLAGE

pA

NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK SIN OVERFØRINGSTARIFF FOR

1995

Innledning
I brev av 15.03.95 klager Statoil på Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) sin
overføringstariff på nettnivå 3. Klager hevder at tariffen på nettnivå 3 økte urimelig mye fra
1994 til 1995 sett i forhold til tariffene på øvrige nettnivå.
NVE avgjør tvistesaken i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring og
fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7. desember 1990 med
hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50.

Partenes synspunkter
Klager peker på at økningen i tariffen medfører en økning i overføringskostnad for Statoils
administrasjonsbygg i Trondheim fra 1994 til 1995 på 10,7%. Vektet gjennomsnittlig
prisstigning for alt uttak er ifølge klager på 1,3%.
NTE hevder at prisøkningen på nettnivå 3 og 4 skyldes et mer presist datagrunnlag for hvert
av de fem nettnivåene. Everket hadde også en meravkastning første halvår 1993 som ble
tilbakeført gjennom tariffene i perioden 01.07.93 til 31.12.94. Beregninger viste at tariffene
var lavere enn kostnadsgrunnlaget for 1994 skulle tilsi. NTE opplyser at inntektene for
nettnivå 3 medregnet overliggende nivå var på 191 mill. kr, mens tillatt inntekt var på 216
mill kr. For 1995 ble prisene økt slik at beregnet inntekt ble 212 mill. kr mot maksimalt tillatt
inntekt på 213 mill. kr. Her peker everket på at akkumulerte kostnader til og med nettnivå 3
ble redusert fra 216 mill. kr i 1994 til 213 mill. kr i 1995.

NVEs vurdering
NTE hadde i første halvår 1993 satt for høye tariffer Disse ble satt ned fra 01.07.93, og
meravkastningen for dette året ble tilbakeført i løpet av 1994. Everket hevder at tariffene for
nettnivå 3 og nettnivå 4 ble satt for mye ned, og derfor ga underdekning i 1994. Disse
Kontoradresse.' Middelthunsgate 29
Postadresse. Postboks 5091. Mal
0301 Oslo

Telefon 22 95 9595
Telefax 22959000

Poslqlro 0803 5052055
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tariffene ble derfor hevet i 1995, og spesielt høy var økningen i tariffen på nettnivå 3. Det
totale kostnadsgrunnlaget for tariffene økte imidertid bare ubetydelig fra 1994 til 1995.
Denne saken blir derfor et spørsmål om den kostnadsfordeling som er foretatt mellom de
forskjellige tariffgrupper. Det finnes ikke noen fast norm for riktig kostnadsfordeling mellom
kundegrupper, og en slik fordeling vil derfor alltid måtte baseres på en viss grad av skjønn .
NVE har ikke funnet noe grunnlag for å underkjenne de prinsipper som NTE har lagt til
grunn i sine kalkyler.
En gjennomgang av budsjettet for 1994, viser at inntektene fra tariffene på nettnivå 3 og 4
ga en underdekning i forhold til budsjetterte kostnader. Tariffen på nettnivå 5 ga ifølge
budsjettet en viss overdekning, mens tariffene på øvrige nettnivå ga rimelig balanse mellom
kostnader og inntekter. I budsjettet for 1995 er den total kostnadsrammen bare ubetydelig
endret i forhold til 1994. Tariffen for nettnivå 3 gir ifølge budsjettet for 1995 god balanse
mellom kostnader og inntekter. Tariffene for de øvrige nivåer gir også en rimelig god
balanse mellom kostnader og inntekter.

Vedtak

NVE finner, etter en gjennomgang av NTEs budsjetter for 1994 og 1995, ikke grunn til å
påtale den justering som everket har foretatt av sine tariffer fra 1994 til 1995.

Med hilsen

Enøk- og markedsavdelingen
Mar
eksjonen

It-- ~:--

Arne Venjum /
fung . seksjonssjef

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

SAK NR. 4

RØD KOPI
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.

Vår dato

NVE
M0/ROB/650

Deres ref.

06 MAR 1996
Deres dato

Paul Hallen,
7200 Kyrksæterøra.

Saksbehandler:
Rolv Bjelland/Jørund Krogsrud; M0/AJ

22 95 93 13/22 95 92 85

TILBAKEBETALING TIL KUNDER P.G.A HØYERE INNTEKT FRA NETTARIFFER ENN
BUDSJETTERT
Bakgrunn
Fra Nærings - og energidepartementet har vi fått oversendt følgende brev fra Dem. Brev av
03.08.95,02.09.95,26.09.95 til Trondheim Energiverk. Brev av 13.10.95, 06.11.95,
29.11.95 og 11.01.96 til Nærings- og energidepartementet. Vi har i tillegg fått oversendt
brev av 10.08.95 og 05.10.95 fra Trondheim Energiverk til Dem.
De påpeker at De har vært med å betale inn meravkastningen som Trondheim Energiverk
har opparbeidet og ber om å få utbetalt Deres andel av denne når De flytter.
Trondheim Energiverk framhever at meravkastningen skal komme framtidige kunder tilgode
gjennom lavere overføringstariffer. Energiverket påpeker at det administrative arbeidet blir
uoverkommelig hvis abonnentene kan gjøre krav på sin andel av meravkastningen når de
flytter.
NVE avgjør dette spørsmålet i medhold av forskrift om produksjon, overføring og fordeling
av energi,'fastsatt ved forskrift av 7. desember 1990 nr 959 om produksjon, overføring og
fordeling av energi m.m. med hjemmel i energiloven §4-4 b), 7. ledd.

NVEs vurdering
Trondheim Energiverk hadde en meravkastning i 1993 på kr 59,9 mill. Meravkastningen i
1994 var kr 56,2 mill. Saldo for meravkastning pr 31.12.95 er 116,1 mill 1 Energiverket har
ca 80 000 abonnenter. Dersom man omregner meravkastningen pr abonnent ville det bli et
beløp på ca kr 1 500 hver abonnent har bidratt til i meravkastning.
I «Forskriften om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordelLlg av energi»
som er nevnt ovenfor er det i § 4-1 angitt at konsesjonsordningens har som formål
« .. å være et virkemiddel til å ivareta kundenes interesser». Dette skal bl.a skje ved
«å kontrollere nettfunksjonen som et naturlig monopol».

I

NVE foretar for tiden en kontroll av denne saldoen

Kontoradresse Middelthunsgate 29
Postadresse Postboks 5091. Maj
0301 Oslo

Telefon. 22959595
Telefax. 22959000

Bankgiro. 60030604221
Postgiro 0803 5052055

arg. nr NO 970 205 039 MVA
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I forskriftens § 4-4 b) er det angitt at nettselskapet skal fastsette 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.
Det vil oppstå en mer- eller mindreavkastning ved everkene siden regnskapstallene ikke er
de samme som budsjettallene . For bl.a å sikre at overføringstariffene over tid skal dekke
kostnadene ved drift, avskrivning og avkastning på nettet har NVE innført retningslinjer om
tilbakeføring av mer- og mindreavkastning , som innebærer at overføringstariffene årlig
justeres med 1/3 av akkumulert mer- eller mindreavkastning .

I tråd med det som er sagt ovenfor oppfatter vi ordningen med tilbakeføring av mer- og
mindreavkastning som en nødvendig mekanisme i monopolkontrollen for å sikre at
overføringstariffen er i samsvar med forskriftens § 4-4 b) annet ledd . Denne reguleringen gir
ikke den enkelte abonnent et privatrettslig krav på everket, og etablerer ikke en rett for den
enkelte abonnent til å få meravkastningen tilbakebetalt. Reguleringen gir heller ikke det
enkelte everk en rett til å få eventuell mindreavkastning tilbakebetalt fra abonnenten .
Når et everk har mange kunder ville det også være et stort administrativt apparat som er
nødvendig for å kunne håndtere en tilbakebetaling av meravkastningen ved f.eks flytting.
Hvis kunden skulle ha krav om å få utbetalt en meravkastning ved flytting er det ikke
urimelig at everket tilsvarende skulle kunne innkreve en eventuell mindreavkastning. Dette
ville være vanskelig å gjennomføre. En tilsvarende problemstilling er om en innflytter skal ha
fordelen, (eller ulempen) aven meravkastning (eller mindreavkastning) som er opparbeidet i
området av andre abonnenter. Det administrative apparatet for å håndtere dette ville bli
omfattende. Man må også her ta i betraktning at abonnentene som blir boende bare blir
gOdtgjort med 1/3 av meravkastningen det første året.

Vedtak
På bakgrunn av den vurderingen som er gitt ovenfor gis ikke Paul Hallen medhold i hans
krav på å få utbetalt sin andel av meravkastningen ved flytting fra konsesjonsområdet til
Trondheim Energiverk.
Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

J1.i~~

fung . avdelingsdirektør

•

-Joi'
~~
o/rf~'J)fnassen
T
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.

SAK NR. 5

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.

NVE 95/2434
MM/EEK/912-653.4
Deres ref.

vår dato

11 rMR 1998
Deres dato

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Sjøfartsgt.3
7700 Steinkjer

Saksbehandler:

Tom Eek/MM
22959091

,

\

KLAGE pA NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK SINE OVERFØRINGSTARIFFER
FOR 1994 og 1995

Innledning
NHO klager i brev av 19.04.95 på overføringstariffene til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
(NTE) for 1994 og 1995. Utgangspunktet for klagen er at NHO mener NTE ikke tarifferer
produksjonen i henhold til NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer.
NVE avgjør tvistesaken i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring og
fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7. desember 1990 med
hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50.

Partenes synspunkter
Produksjonen i NTEs nett ble ifølge NHO belastet med 10 kr/kW i 1994 og 14 kr/kW i 1995.
Det ble ikke beregnet noe energiledd. Dette mener NHO er for lavt, og peker på at
produksjonen i henhold til NVEs retningslinjer skulle blitt belastet med full tilknytningsavgift
og full effektavgift tilsvarende sentralnettstariffen. NHO stiller i tillegg spørsmålstegn ved om
produksjonen er blitt belastet produksjonsrelaterte anlegg i samsvar med NVEs
retningslinjer.
NTE hevder at formuleringen om at nivået på innmatingstariffen i sentralnettet skal være
retningsgivende gir et visst rom for skjønnsmessig tilpasning av samlet tariffering av
innmatingen. Everket opplyser at uttaket av kraft er større enn det som produseres i deres
område, og at marginaltapsprosenten for produksjonen derfor er negativ (den er av NTE
beregnet til -4%). Dersom sentralnettets satser skulle ha blitt benyttet ved tariffering av
produksjon, ville produksjonen blitt avregnet et negativt energiledd, og samtidig gitt
godtgjørelse for reaktiv effekt.
NTE gjør samtidig oppmerksom på at Kraftverkene i Øvre Namsen (KØN) mater inn i
sentralnettet i Tunnsjødal via 66kV ledninger som eies av kraftverkene. Disse kraftverkene
tarifferes derfor av sentralnettet og ikke av NTE.

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

Telefon: 22 959595
Telefax: 22 95 90 00

Bankgiro.· 6003 06 04221
Postgiro: 0803 5052055

Org. nr NO 970 205 039 MVA
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NTE opplyser videre at linjen Eidum Meråker ble tatt inn i regionalnettet som følge av at
definisjonen av produksjonsrelaterte anlegg ble endret i NVEs retningslinjer fra 1993 til
1994. I 1994 ble dermed 195,7 km linje (inkludert linjene i Tunnsjødal) regnet som
produksjonslinjer i NTEs regionalnett.

NVEs vurdering
Etter det NVE erfarer er den definisjonen NTE legger til grunn for å avgjøre om et
nettanlegg er produksjonsrelatert eller ikke, i overensstemmelse med den definisjonen som
gis i NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer.
Innmatingstariffene i NT Es nett er etter NVEs syn ikke i tråd med retningslinjene for årene
1994 (gjeldende fra 01.04.94) og 1995. Det heter i retningslinjene bl.a. at det skal beregnes
et tapsledd i innmatingstariffen, og at sentralnettstariffen i praksis skal være
retningsgivende for de bruksuavhengige leddene også på lavere nettnivå. NTE har ikke
beregnet noe tapsledd i innmatingstariffene, og nivået på de bruksuavhengige ledd er
vesentlig lavere enn nivået i sentralnettstariffen for disse årene.
NTE hevder at produksjonen ville ha blitt belastet et negativt tapsledd dersom nivået i
sentralnettstariffen hadde blitt benyttet for 1994 og 1995. NTE har beregnet
marginaltapsprosenten for produksjon i sitt område til -4%. Basert på denne
marginaltapsprosenten, samt regnskaps- og budsjettall fra NTE, har NVE beregnet hvor
mye produksjonen skulle betalt for nettjenestene i 1994 og 1995 sett i forhold til hvor mye
de faktisk ble belastet. Nivået på de bruksuavhengige ledd i sentralnettstariffen er benyttet i
beregningene. Disse var til sammen 59 kr/kW i 1994 og 53 kr/kW i 1995. Dette ga følgende
resultat (tall i 1000 kr):

1995
Avregnet kostnadsbelastning for innmating kraft

Mill. kr
5267

Kostnadsbelastning med en tariffstruktur i henhold til retningslinjene

-6774

Differanse

-1474

1994
Avregnet kostnadsbelastning for innmating kraft

2849

Kostnadsbelastning med en tariffstruktur i henhold til retningslinjene

-8185

Differanse

-5336

Dette innbærer at innmatingstariffene for 1994 og 1995 var for lave, og at nettet tilsammen
skulle ha belastet produsentene for ca. 6,8 mill. kr mer enn det som faktisk ble gjort for
disse årene.

Vedtak
NVE finner at innmatingstariffene til NTE var for lave i 1994 og 1995. Dette medførte at
produsentene ble belastet 6,8 mill. kr for lite for disse årene, og at uttakstariffene derved ble
høyere enn de skulle ha vært. Dette beløpet skal NTE føre som meravkastning i

3
regnskapsrapporteringen til NVE for 1995. Meravkastningen skal håndteres i henhold til
gjeldende retningslinjer for mer-/mindreavkastning.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen
Marke
ksjonen

J~0·

'Arne Venjum
fung. seksjonssjef

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

SAK NR. 6

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 1996/3624MM/AVE/653.2

Vår dato

Deres ref.
AH/ge

Deres dato

12.07.95

104/95
Gjesdal Everk
Industriveien 10
4330 Ålgård

Saksbehandler:
Arne Venjum. MM

22 95 92 58

UENIGHET OM OVERFØRINGSVILKÅR MELLOM MAUDAL KRAFTLAG OG GJESDAL
EVERK
I brev av 12.07.95 viser Maudal Kraftlag (MKl til den uenighet som har oppstått
mellom MK og Gjesdal Everk (GEl om beregning av overføringstariffen, og ber NVE
fatte en avgjørelse i saken. Konkret gjelder saken hvem som skal dekke kostnadene til
linjebryterne i Ålgård trafostasjon, og eventuelt hvilken leiepris som skal legges til
grunn.
GE har gitt sine kommentarer til saken i brev av 15.08.95. Det er i tillegg utvekslet
telefonsamtaler med begge parter, samt at det ble avholdt møte i NVE 16.02.96 med
MK v/direktør Arne Hove.
NVE avgjør tvistesaken i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring,
omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av
07.12.90 med hjemmel i energiloven av 29.06.90 nr. 50. Etter forskrjftens §4-4,
bokstav bl, siste ledd er NVE gitt myndighet til å treffe avgjørelser ved uenighet om
vilkår eller tvist om forståelsen av beregningsmåten for overføringstariffer og kapasitet.
Sakens faktiske side
MKs regional nett, som i sin helhet består av et 50 kV nett innen kommunene Gjesdal,
Klepp, Sandnes og Time, overfører kraft til trafostasjonene (50115 kV) til de tilhørende
distribusjoneverkene i disse kommunene.
I grensesnittet mellom MK og distribusjonsnettene eier MK linje bryterne i
innmatingsstasjonene i Klepp, Sandnes og Time, mens eierskilIe er ved stasjonsvegg i
Ålgård trafostasjon i Gjesdal, dvs. at GK står som eier av bryterfeltene.

Kontoradresse: Mldde/thunsgate 29
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Partenes merknader
Gjesdal Everk mener at kostnadene ved inngående bryterfelt i Ålgård trafostasjon skal
dekkes av MK. GE hevder det vil være diskriminerende om GE selv må dekke
kostnadene til bryterfeltene, mens tilsvarende bryterfelt mot andre distribusjonsnett
dekkes over MKs regionalnettstariffer. GE mener videre at de satser som gjelder for
bryterfelt i Statnett SFs stasjoner skal legges til grunn, og viser her til at Lyse Kraft
benytter disse satsene for sine anlegg.
Maudal Kraftlag mener prinsipalt at en netteier må innarbeide kostnader for de
nettanlegg som de selveier i sine overføringstariffer , og at disse ikke kan overveltes på
overliggende nett. For å løse problemet har MK likevel sagt seg villig til å overta det
aktuelle bryterfeltet til pris lik bokført verdi. GE har ikke kunnet akseptere dette.
For 1993 ble forøvrig parte,1e enige om at MK betaler GE en leiepris på 50 000 kr for
anlegget. Når det gjelder oppgjøret for 1994 og 1995 ble det ikke inngått noen avtale
mellom partene, men MK hadde forutsatt at avtalen for 1993 kunne forlenges i alle fall
ut 1994. GE framsatte imidlertid i januar 1995 et krav om at MK for 1994 og 1995
skulle betale etter en sats lik den Statnett SF legger til grunn for sine anlegg. Dette
innebærer en leiepris på kr 183 000 pr. år. MK har ikke akseptert dette kravet. Det er
derfor heller ikke foretatt noe oppgjør for disse årene.
NVEs vurdering

Denne saken gjelder hvem som skal dekke kostnadene tillinjebryterne i Ålgård
trafostasjon. Generelt sett vil NVE i sine vurderinger legge stor vekt på at tariffer og
andre overføringsvilkår blir utformet på en måte som ikke kan oppfattes som
diskriminerende av kundene. NVE ser også at forholdene i denne saken er slik at GE
kan føle seg forskjellsbehandlet i forhold til de andre distribusjonsnettene som tar ut
kraft fra MKs regional nett.
Med bakgrunn i prinsippet om ikke-diskriminering ser NVE det som ønskelig at det
etableres en ryddig og ensartet praksis i avgrensingene mellom nettnivå, eierforhold
etc. I så måte ville den beste løsningen i denne saken være at MK overtok eierskap og
drift av det aktuelle bryterfeltet. Dette har også MK sagt seg villig til. GE ønsker
imidlertid ikke dette, men vil at MK leier inn bryterfeltet etter de satser som gjelder for
sentralnettsanlegg .
NVE mener at det i denne saken må legges avgjørende vekt på at også MK ser det som
diskriminerende at bryterfeltene mot Gjesdal må dekkes fullt ut gjennom GEs tariffer.
Det vises her til Maudal Kraftlags brev av 03.05.95 til Gjesdal Everk der MK bl.a.
skriver at n Da vi for 1993 under tvil sa oss villige til å inkludere de to linjefeltene i vår
regionalnettordning, var det ut fra et likhetsprinsipp i forhold til øvrige nettkunder. n
Når det gjelder verdifastsettelsen vises det til at NVEs retningslinjer for beregning av
overføringstariffer i alle år har lagt til grunn at kapitalgrunnlaget for avskrivninger og
avkastning skal baseres på nedskrevet historisk anskaffelseskost. NVE vil derfor ikke
akseptere at Statnett SFs satser benyttes ved en eventuell leieavtale. Ved et eventuelt
salg av bryterfeltet til MK vil NVE heller ikke akseptere noen oppskriving av
anleggsverdien utover anleggets bokførte verdi. Skulle NVE akseptere en annen
verdisetting av kapitalutstyret enn bokført verdi ved salg eller leie av anlegget, ville
dette innebære økte overføringstariffer for kundene.

3

Vedtak
Gjesdal Everk ønsker at kostnadene i inngående bryterfelt Ålgård trafostasjon skal inngå
i Maudal Kraftlags regionalnettstariffer. Maudal Kraftlag har på sin side subsidiært sagt
seg enig i dette. I lys av dette er det NVEs oppfatning at partene må komme frem til
en avtale om salg eller leie av bryterfeltet. NVE kan ikke pålegge GE å selge bryterfeltet
til MK, men ser dette som den mest ryddige og effektive løsningen. Uansett hvilken
avtale partene måtte komme frem til, skal bryterfeltets bokførte verdi basert på
historisk anskaffelseskost legges til grunn i kostnadsunderlaget for overføringstariffene.
Når det gjelder oppgjøret for 1993 må dette regnes som avsluttet. For 1994 og 1995
legges bokført verdi til grunn. NVE vil likevel ikke motsette seg at leieavtalen tor 1993
blir gjort gjeldende for 1994 hvis partene blir enige om dette.
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Likelydende brev til: Maudal Kraftlag DA, Postboks 66, 4301 Sandnes
Kopi: Nærings- og energidepartementet

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

SAK NR. 7

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 95/851
M0/KMA/653.4

Vår dato

Deres ref.

Deres dato

Hallingdal Kraftnett
3580 Geilo

Saksbehandler:
Knut Matre/M0
22959074

Tvistesak mellom Vest-Agder Energiverk og Hallingdal kraftnett angående gebyr for
leverandørbytte
NVE mottok 8. januar 1996 fra Vest-Agder Energiverk (VAE) en tvist vedrørende gebyr ved
skifte av leverandør fra Hallingdal Kraftnett (HK) til Vest-Agder Energiverk. Hallingdal
Kraftnett har fremført sitt syn i brev av 15. mars 1996, samt telefaks til VAE av 2. november
1995.
NVE avgjør tvistesaken 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.

Saken
VAE har inngått avtale med 592 sluttbrukere om å overta leveransen av elektrisk energi. 118
av sluttbrukere skiftet leverandør 1. oktober 1995, og 447 1. januar 1996. VAE har også
forpliktet seg til å betale gebyret for leverandørskifte som er beskrevet i NVEs
«Retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning» av 5. oktober 1994, pkt 5, og av
oktober 1995, pkt 4, 4. ledd.
VAE hevder at HKs kostnader i sammenheng med dette leverandørbytte ligger langt under
kr 200,- pr sluttbruker, og krever at HK senker gebyret.
HK hevder i telefaks av 2. november at deres kostnader ved nevnte leverandørbytte
gjennomsnittlig vil ligge på ca kr 200,- pr sluttbruker. HK sier videre at de ikke vil foreta
kalkulasjoner for hvert enkelt tilfelle.

Underlag for vedtak
I «retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning» av 5. oktober 1994 står i punkt
5:
«Netteier har anledning til å ta et gebyr på inntil kr 200,- for hver gang en sluttbruker skifter
leverandør. I tillegg kan netteier ta et gebyr åp inntil kr 4000,- pr år fra hver leverandør som
selger kraft i konsesjonsområdet. Gebyret skal gå til inndekning av de kostnader netteier
har i forbindelse med leverandørskifte og håndtering av leverandører.»

I «retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning» av oktober 1995 står i punkt 4,
4. ledd:

Kontoradresse: Middelthunsgate 29
Postadresse: Postboks 5091, Mai
03010s/o

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

Bankgiro: 6003 06 04221
Postgiro. 0803 5052055

Org nr NO 970 205 039 MVA
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«Netteier har anledning til å ta et gebyr på inntil kr 200,- (eks. mva.) pr målepunkt for hver
gang en sluttbruker skifter leverandør. I tillegg kan netteier ta et gebyr på inntil kr 4 000,(eks. mva) pr kalenderår fra hver enkelt leverandør som selger kraft i netteiers kraftnett.»

Siden det skjedde leverandørbytte både i 1995 og 1996, legges både retningslinjene av 5.
oktober 1994 og oktober 1995 til grunn for vedtaket. Ordlyden angående gebyret for
leverandørskifte er noe forskjellig i de to retningslinjene, men implikasjonene er de samme. I
retningslinjene av 5. oktober 1994 står: «Gebyrene skal gå til inndekning av de kostnader
netteier har i forbindelse med leverandørskifte [ ... ]» Denne setningen er tatt ut av
retningslinjene av oktober 1995. Denne setningen var tatt med for å klargjøre at netteier skal
få dekket kostnadene som blir påført dem, men samtidig at gebyret ikke skal være aven slik
størrelse at det hindrer små sluttbrukere i å skifte leverandør.
NVE anser kr 200, - for å være et rimelig gjennomsnitt av kostnadene som påføres netteier
ved at en sluttbruker skifter leverandør. Av praktiske årsaker er det ikke satt krav til at
netteier skal dokumentere kostnadene i hvert enkelt tilfelle.
Med Ordlyden inntil kr 200,- (eks. mva.) menes at det er anledning til å ta et mindre gebyr.

Vedtak
NVE gir ikke VAE medhold i at Hallingdal Kraftnett må senke gebyret for leverandørskifte.

Med hilsen
Enøk- g markedsavdelingen
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Likelydende brev til Vest-Agder Energiverk

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. 8

RØD KOPt
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 96/1355
MM/EEK/912-653.4

Vår dato2

Deres ref.

Deres dato

4 APR 199

Sogn og Fjordane Energiverk
Postboks 55
6860 Sandane
Saksbehandler:
Tom Eek/MM
22959091

KLAGE

pA OVERF0RINGSTARIFFEN TIL SOGN OG FJORDANE ENERGIVERK

Innledning

I brev av 02.06.95 innklager Ytre Fjordane Kraftlag Sogn og Fjordane Energiverk (SFE) sitt
kostnadsgrunnlag for regionalnettstariffen for 1995. Klager peker på at regionalnettstariffen
er for høy som følge av at anleggsdeler som hører inn under produksjonen belastes nettet,
og at nettet må dekke en for stor del av de indirekte henførbare og ikke henførbare
kostnadene.
NVE avgjør tvistesaken i medhold av forskrift om prqduksjon, omforming, overføring og
fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7. desember 1990 med
hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50.

Partenes synspunkter

Klager mener SFEs regionalnettstariff er for høy. Dette begrunnes bl.a. med at linjeanlegget
Mel-Skei skal regnes som produksjonsrelaterte nettkostnader, og ikke medtas i
kostnadsgrunnlaget for nettariffen. Videre hevdes det at nettariffen må bære en for stor del
av de indirekte henførbare og ikke henførbare kostnadene. Det pekes her spesielt på at
nettet er belastet med for stor del av kostnadene som knytter seg til SFEs driftssentral.
SFE på sin side mener at linjeanlegget Mel-Skei ikke skal regnes som produksjonsrelatert,
og viser også til at dette er et spørsmål som behandles av NVE som en egen sak.
Angående nivået på overføringstariffen viser SFE til at de har fått økte kapitalkostnader
som en følge av nyinvesteringer i nettet. Videre at de har kostnader mot overliggende nett
på 15 mill. kr, som de ikke har muligheter for å påvirke.
Vedrørende punktet om fordeling av indirekte henførbare og ikke henførbare kostnader
opplyser SFE bl.a. at kostnader knyttet til telematikk, produksjonsstyring og driftsentral er
fordelt mellom nett og produksjon i forhold til antall enheter. Enheter er definert som
kraftstasjon, koblingsanlegg eller trafostasjon. SFE har 4 kraftstasjoner og 8
koblingsanlegg/trafostasjoner, og forholdet mellom produksjon og nett blir dermed 33% og
67%.

Kontoradresse: Middelthunsgate 29
Postadresse: Postboks 5091, Maj.
0301 Oslo
'01'

Telefon: 22959595
Telefax: 22 95 90 00

Bankgiro: 6003 06 04221
Postgiro: 0803 5052055

Org. nr.: NO 970 205 039 MVA

NVEs vurdering
Tvisten vedrørende linjeanlegget Mel-Skei behandles som en egen sak av NVE og vil ikke
bli behandlet under denne aktuelle tvistesaken. Den øvrige del av klagen går på at SFEs
overføringstariff er for høy. Dette begrunnes med at nettet må bære en for stor del av
indirekte og ikke henførbare kostnader. NVE vil derfor vurdere den kostnadsfordeling
mellom nett og produksjon som SFE har foretatt.
NVE har vurdert fordelingen av ikke henførbare og administrative kostnader i SFEs budsjett
for 1995. SFE har benyttet en kombinasjon av aktivitet, omsetning og lønnskostnader
tilknyttet de forskjellige virksomhetsområder til å fordele disse felleskostnadene med. Dette
innebærer at nettet belastes med ca. 40% av felleskostnadene. NVE finner ikke at de
fordelingsnøkler SFE har benyttet for disse kostnaden er i strid med NVEs retningslinjer.
Den fordelingsnøkkel som SFE har benyttet ved fordeling av kostnader knyttet til telematikk,
produksjonsstyring og driftssentralen baserer seg på antall enheter. Dette innbærer at
nettet belastes med 67% av disse kostnadene. Det vil i praksis være svært vanskelig å
finne helt korrekte fordelingsnøkler for denne typen kostnader, og slike nøkler vil til en viss
grad måtte baseres på skjønn. NVE har vurdert den nøkkelen som SFE her har benyttet, og
finner ikke at den er urimelig. NVE mener dog at SFE også bør vurdere å trekke inn flere
faktorer ved fastlegging av fordelingsnøkkelen. Det kan bl.a. være aktuelt også å benytte
antall kommandoer/signaler tilknyttet hver enhet.

Vedtak
NVE finner ikke at de fordelingsnøkler som SFE har benyttet til fordeling av indirekte
henførbare og ikke henførbare kostnader virker urimelige. Klager gis derved ikke medhold i
sin klage.
Med hilsen
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Likelydende brev: Ytre Fjordane Kraftlag
Kopi: Nærings- og energidepartementet

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

SAK NR. 9

RØD KOP'I
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

2 4- API? 1996

Vår ret
NVE 95/1876
MM/EEK/912-653A

Vår dato

Deres ret

Deres dato

UL Firdakraft
Postboks 53
6860 Sandane
Saksbehandler:
Tom Eek/MM

22959091

KLAGE

pA OVERFØRINGSTARIFFEN TIL SOGN OG FJORDANE ENERGIVERK

Innledning
I brev av 08.03.95 innklager Firdakraft Sogn og Fjordane Energiverk (SFE) sitt
kostnadsgrunnlag for regionalnettstariffen for 1995. Klager peker på at regionalnettstariffen
er for høy som følge av at anleggsdeler som hører inn under produksjonen belastes nettet,
og at nettet må dekke en for stor del av de indirekte henførbare og ikke henførbare
kostnadene.
NVE avgjør tvistesaken i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring og
fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7. desember 1990 med
hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50.

Partenes synspunkter
Klager mener SFEs regionalnettstariff er for høy. Dette begrunnes bl.a. med at linjeanlegget
Mel-Skei skal regnes som produksjonsrelaterte nettkostnader, og ikke medtas i
kostnadsgrunnlaget for nettariffen. Videre hevdes det at nettariffen må bære en for stor del
av de indirekte henførbare og ikke henførbare kostnadene. Det pekes her spesielt på at
nettet er belastet med for stor del av kostnadene som knytter seg til SFEs driftssentral.
SFE på sin side mener at linjeanlegget Mel-Skei ikke skal regnes som produksjonsrelatert,
og viser også til at dette er et spørsmål som behandles av NVE som en egen sak.
Angående nivået på overføringstariffen viser SFE til at de har fått økte kapitalkostnader
som en følge av nyinvesteringer i nettet. Videre at de har kostnader mot overliggende nett
på 15 mill. kr, som de ikke har muligheter for å påvirke.
Vedrørende punktet om fordeling av indirekte henførbare og ikke henførbare kostnader
opplyser SFE bl.a. at kostnader knyttet til telematikk, produksjonsstyring og driftsentral er
fordelt mellom nett og produksjon i forhold til antall enheter. Enheter er definert som
kraftstasjon, koblingsanlegg eller trafostasjon. SFE har 4 kraftstasjoner og 8
koblingsanlegg/trafostasjoner, og forholdet mellom produksjon og nett blir dermed 33% og
67%.

Kontoradresse: Middelthunsgate 29
Postadresse: Postboks 5091, Maj.
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NVEs vurdering
Tvisten vedrørende linjeanlegget Mel-Skei behandles som en egen sak av NVE og vil ikke
bli behandlet under denne aktuelle tvistesaken. Den øvrige del av klagen går på at SFEs
overføringstariff er for høy. Dette begrunnes med at nettet må bære en for stor del av ikke
henførbare kostnader. NVE vil derfor vurdere den kostnadsfordeling mellom nett og
produksjon som SFE har foretatt.
NVE har vurdert fordelingen av ikke henførbare og administrative kostnader i SFEs budsjett
for 1995. SFE har benyttet en kombinasjon av aktivitet, omsetning og lønnskostnader
tilknyttet de forskjellige virksomhetsområder til å fordele disse felleskostnadene med. Dette
innebærer at nettet belastes med ca. 40% av felleskostnadene. NVE finner ikke at de
fordelingsnøkler SFE har benyttet for disse kostnaden er i strid med NVEs retningslinjer.
Den fordelingsnøkkel som SFE har benyttet ved fordeling av kostnader knyttet til telematikk,
produksjonsstyring og driftssentralen baserer seg på antall enheter. Dette innbærer at
nettet belastes med 67% av disse kostnadene. Det vil i praksis være svært vanskelig å
finne helt korrekte fordelingsnøkler for denne typen kostnader, og slike nøkler vil til en viss
grad måtte baseres på skjønn. NVE har vurdert den nøkkelen som SFE her har benyttet, og
finner ikke at den er urimelig. NVE mener dog at SFE også bør vurdere å trekke inn flere
faktorer ved fastlegging av fordelingsnøkkelen. Det kan bl.a. være aktuelt også å benytte
antall kommandoer/signaler tilknyttet hver enhet.

Vedtak

NVE finner ikke at de fordelingsnøkler som SFE har benyttet til fordeling av indirekte
henførbare og ikke henførbare kostnader virker urimelige. Klager gis derved ikke medhold i
sin klage.
Med hilsen
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Likelydende brev: Sogn og Fjordane Energiverk
Kopi: Nærings- og energidepartementet

Denne avgjørelse kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt
underretning er kommet fram til partene, jfr. forvaltningslovens § VI. En eventuell klage skal begrunnes
skriftlig, stiles til Nærings- og energidepartementet og sendes gjennom NVE.
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RØD KOPi
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK
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Vår ref.
NVE 95/913
MM/KDY/912-653.4

Vår dato

Deres ref.
Svein hellerud

Deres dato
29.08.1995

Gjøvik Energi AS
Stampevegen 5
Postboks 93
2834 Hunndalen
Saksbehandler:
Knut Dyrstad, MM

22959077

GJØVIK BOLIGBYGGELAGS KLAGE

pA GJØVIK ENERGIS NETTARIFFER FOR 1995

Gjøvik Boligbyggelag har i brev av 24. januar 1995 til NVE reist tvist om Gjøvik Energis
nettariffer for 1994. I brev av 26. juni 1995, med kopi av brev fra Gjøvik Boligbyggelag til
NVE, ba NVE om svar på en del spørsmål i forbindelse med saken. Gjøvik Energi AS svarte
på dette i brev av 2. og 28 august 1995.
NVE avgjør tvistesaken i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring og
fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7. desember 1990 med
hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50.
Bakgrunnen for tvisten er at Gjøvik Boligbyggelag (GBBL) ikke finner det rimelig at Gjøvik
Energis nettleie økte fra 11,6 øre i 1993 til 13,3 øre i 1994 eks. mva. til tross for at den
tillatte avkastningen for nettvirksomheten ble redusert fra 11% i 1993 til 7% i 1994.
GBBL har beregnet at Gjøvik Energi (GE) har foretatt en nettoinvestering på på ca. 13,5
mill. kr, men at dette synes for høyt. GBBL finner ikke ut av investeringene ut fra det
tallgrunnlaget GE har oppgitt.
GBBL ber om NVEs vurdering m.h.t. hvor mye av (bokført verdi på) bygninger og biler som
skal gi grunnlag for avkastning på nettvirksomheten. GEs øvrige, konkurranseutsatte
virksomhet skal også belastes for sin bruk av disse anleggsmidlene.
På grunn av manglende opplysninger har GBBL problemer med å finne ut aven endring i
kundefordringer i 1994 på fra 45 til 48,5 mill. kr. GB BL finner det problematisk å forstå at
økte utestående fordringer skal føre til økt nettleie. Videre peker GBBL på at det i
beregningsgrunnlaget ikke er skilt mellom fordringer knyttet til overføring og fordringer
knyttet til kraftsalg.
Som et siste punkt tar GBBL opp at nettvirksomheten til GE ikke har mottatt innmatingsinntekter fra kraftproduksjonen i nettet. GE har egen kraftproduksjon som mates inn i nettet.

1. Økning i nettleiekostnader fra 1993 til 1994
GBBL viser til at energileddet for husholdningskunder ble økt fra 11,6 øre/kWh i 1993 til
13,3 øre/kWh i 1994. Samtidig har GE satt ned fastleddet for samme kundegruppe fra 1290
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til 500 kr. For en gjennomsnittlig husholdningskunde betyr dette en nedgang i de totale
overføringskostnadene, og ikke en økning.
For næringskundene (gjennomsnittsbrukere) har også overføringsprisene blitt satt ned.
Dette gjelder alle aktuelle nettnivå.
NVE vil påpeke at slike omlegginger som GE har har gjort for husholdningstariffen har
betydelige omfordelingsvirkninger, og derfor bare bør foretas etter nøye overveielse. Det
hadde i denne sammenheng vært naturlig at Gjøvik Energi overfor sine kunder ga en klar
begrunnelse for den omlegging av tariffen som har funnet sted, jf. også dette brevets pkt. 5.

2. Anleggsmidler - investeringerGBBL har med utgangspunkt i tallene i GEs årsrapport hatt problemer med å finne ut av
GEs investeringer for 1994. NVE har i tillegg til årsrapporten gjennomgått GEs regnskapstall for 1993 og 1994 ut fra de standardiserte regnskapsrapporter GE som netteier og
omsetningskonsesjonær plikter å innrapportere til NVE. Rapportene viser at GE har foretatt
en netto investering på distribusjonsnett og regionalnett på tilsammen 11,57 mill. kr i 1994. I
tillegg kommer 0,73 mill. kr som er investert i anlegg som er felles for de ulike virksomhetsområdene. NVE har laget et oppsett over balansetall for GE på bakgrunn av regnskapsrapportene, se vedlegg. Denne oppstillingen viser blant annet balanseendringer på
distribusjonsnett og regionalnett på grunn av nettstasjoner som regnskapsmessig ble
overført fra regionalnett i 1993 til distribusjonsnett i 1994.
I henhold til retningslinjer for beregning av overføringstariffer av desember 1993 kap 7.7

kan kapitalverdier knyttet til bygninger, transportmidler etc. tas med i grunnlaget i forhold til
nettvirksomhetenes bruk· av disse. GE har ført transportmidler (biler) og bygninger som
felles anleggsmidler. Bokført verdi og avskrivninger for felles anlegg er så fordelt ut på de
ulike virksomhetsområdene. 80% av balanseverdien pr. 31. desember 1994 er fordelt til
nettet, det samme gjelder for avskrivningene. NVE finner ut fra den redegjørelsen som er
gitt ikke grunnlag for å overprøve denne fordelingen.

3. Kundefordringer
GE viser i sitt brev av 29. august 1995 til at strømfordringer var tatt inn i kundefordringene
som lå inne i beregningsgrunnlaget for 1994-tariffene. Dette er i strid med NVEs retningslinjer. GE har derfor trukket strømfordringene ut igjen i regnskapsoppstillingen, og denne
feilberegningen av tariffene har dermed ført til økt meravkastning. Denne meravkastningen
skal, inklusive rentebelastning, føres tilbake til kundene over en periode på tre år. Ut fra
tallene i regi"1skapsoppstillingen fra- 1993 ser kundefordringene for dette året også ut til å
være delt opp i strømfordringer og nettleiefordringer.
GBBL tar opp spørsmålet om hvorvidt en økning i kundefordringene skal påvirke tariffene i
det hele tatt. Binding av omløpsmidler er en reell og regnskapsmessig kapitalkostnad for
netteierne. Avkastningsregulering basert på kostnadsdekning innebærer at dokumenterte
kostnader blir dekket fullt ut gjennom tariffene. NVE har imidlertid på dette punkt senere
endret regelverket. Etter retningslinjene av oktober 1995 skal netteierne istedenfor å bruke
bokførte tall legge inn et fast tillegg for netto arbeidskapital i avkastningsgrunnlaget.
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4. Innmatingsavgift
GE bekrefter i brev av29. august 1995 at de ikke har noen innmatingstariff for
produksjonen som mates inn i nettet. Det skjer innmating fra tre mindre elvekraftverk
-tilhørende GE og fra Hydro Energis kraftverk Høgfallet. I brev av 12. oktober 1994 til GBBL
oppgir GE at grunneniil at det ikke er innmatingstariff er at uttaket fra sentralnettet ved
Gjøvik trafo over hele-året er større enn maksimalproduksjonen ved disse kraftverkene.
_Etter NVEs retningslinjer er det forhold at uttaket fra GEs nett er større enn innmatingen, og
at det derfor ikke er noen netto kraftflyt fra GEs nett til sentralnettet, ikke bestemmende for
om det skal betales innmatingstariff. Det at innmatingen er gunstig for tapene i GEs nett vil
imidlertid bety at det skal være et lavt eller negativt energiledd.

A ikke kreve innmatingstariff er et klart brudd med retningslinjene for beregning av overføringstariffer. Det framgår av retningslinjene av desember 1993 pkt. 4.1 at innmating av
kraft er en overførings~eneste som skal tarifferes. I.h.t. pkt. 4.4. skal innmatingstariffene
utformes i samsvar med grunnstrukturen i tariffsystemet. Når det gjelder de bruksuavhengige ledd skal--i- praksis sentralnettets satser være retningsgivende for tarifferingen i
regional- og distribusjonsnettet. Når det gjelder tapsleddet skal dette avspeile marginale
tap. Det framgår også av retningslinjene at tapsleddet kan ha negative verdier, noe som
kan være aktuelt i områder med produksjonsunderskudd.
NVE vil kreve at GE etterkalkulerer en innmatingstariff og tilhørende innmatingsinntekt for
produksjonen tilknyttet sitt nett, både for egen og andres produksjon, i perioden fra 1. april
1994 og ut 1994 og for 1995. De kalkulerte innmatingsinntektene kommer i tillegg til nettes
øvrige inntekter. innmatingseinntektene vil føre til økt meravkastning for 1995. Av praktiske
grunner kan meravkastningen for hele perioden føres på 1995-regnskapet. Det skal også
beregnes innmatingstariff for 1996, hvis dette ikke er gjort.
Hydro Energi har heller ikke blitt avkrevd innmatingstariff for 1994 og 1995. NVE vi kreve at
det etterkalkuleres en innmatingstariff og en innmatingsinntekt også for Hydro Energi. Det
vil likevel ikke være akseptabelt nå i ettertid å belaste Hydro Energi for innmatingen i denne
perioden. Den manglende innkreving av innmatingstariff vil derfor måtte dekkes av GE selv
gjennom økt meravkastning.
Retningslinjene av desember 1993 fikk virkning fra 1. april 1994. Kravene til å beregne
egne innmatingstariffer var langt mindre spesifikke i retningslinjene som gjaldt før dette
tidspunkt. I retningslinjene av mars 1992 framgår det således at 1992 og 1993 må sees på
som en tilpasningsperiode for punkttariffsystemet. Det framgår likevel at både innmating og
uttak av kraft skal bære kostnader i nettene, men dette er ikke nærmere konkretisert. NVE
har kommet til at det ikke er tilstrekkelig grunnlag til å kreve at det skal tilbakeregnes
innmatingsinntekter for perioden før 1. april 1994.

5. Generelt - informasjon
Det er NVEs oppfatning at GE har vært lite åpen og imøtekommende overfor GBBL som
kunde og tvistepart i denne saken. NVE antar at med større grad av dialog og mer åpen
informasjon kunne i alle fall deler av denne tvisten kunne blitt løst uten NVEs medvirkning.
NVE vil vise til retningslinjene for beregning av overføringstariffer av desember 1993 hvor
netteiere blir pålagt en omfattende informasjonsplikt. Denne informasjonsplikten er også
skjerpet i senere retningslinjer. Vår vurdering er at i denne saken synes ikke Gjøvik Energi å
ha fulgt opp informasjonsplikten.
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Oppsummering av vedtak:
På bakgrunn av ovenstående og med hjemmel i forskrift til energiloven av 7. desember
1990 § 4-4 d har NVE faftet følgende vedtak:

NVE vil kreve at Gjøvik Energi AS etterkalkulerer en innmatingstariff og innmatingsinntekt
for produksjonen tilknyttet sitt nett, både for egen og andres produksjon, i perioden fra 1.
april 1994, ut 1994 og for 1995. De kalkulerte innmatingsinntektene kommer i tillegg til
netles øvrige inntekter, og vil gi økt meravkastning. Denne meravkastningen skal
rapporteres inn til NVE som en del av regnskapet for 1995. Hydro Energi skal ikke
etterbetale innmatingstariff for 1994 og 1995. Det skal også beregnes innmatingstariff for
1996. NVE vil be om en skriftlig redegjørelse fra Gjøvik Energi AS for hvordan vedtaket blir
satt ut i livet, herunder de økonomiske konsekvensene, innen 24. mai 1996.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

/6;(/ I

A7VJ4~/

Knut Dyrsta
førstekonsulent

Vedlegg: Balansespesifikasjon for Gjøvik Energi basert på regnskapsrapporter til NVE
for 1993 og 1994

Likelydende brev til: Gjøvik Boligbyggelag, Postboks 371, 2801 Gjøvik
Kopi: Nærings- og energidepartementet

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles
til Nærings- og energidepartementet og sendes gjennom NVE.
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TVIST OM OVERFØRINGSTARIFFER TIL FRITIDSBOLIGER I HALLINGDAL
KRAFTNETTS NETTOMRADE
Havsdalen Velforening har i brev av 13. mars 1995 til NVE reist tvist om overføringstariffene
til fritidsboliger i Hol kommune. Havsdalen velforening (HaV) tok også opp forskjeller i
kraftprisene mellom fastboende og fritidsboliger i kommunen fra leverandør Ustekveikja
Energi. .
Når det gjelder fastsettelsen av kraftprisene har ikke NVE kompetanse til å gripe inn mot
dette. Dette saksforhold ble derfor oversendt Konkurransetilsynet. NVE har også mottatt
tvist angående overføringstariffene til fritidsboliger i Hallingdal Kraftnetts område fra
Ustaoset Vel (v. advokatfirma Lyng & Co.). Da disse tvistene omfatter samme forhold
behandles de som en sak.
NVE avgjør tvistesaken i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring og
fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7. desember 1990 med
hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50. Forskriften til energiloven gir også hjemmel
for NVEs_ retningslinjer for beregning av overføringstariffer.
NVE sendte 20. juli 1995 brev til Hallingdal Kraftnett (HK) med en del spørsmål i saken.
NVE mottok svar på denne henvendelsen i brev av 28. august 1995. Videre har vi mottatt
en utdyping av HaVs klage i brev av 7. september 1995. I dette brevet tas også anleggsbidrag for fritidsboliger opp som et eget punkt. Det vises til at anleggsbidragene for
tilknytning av fritidsboliger er meget høye, og svært mye høyere enn for boliger. HaV har
kommetmed ytterligere et brev med utfyllende kommentarer av 25. januar 1996.
Både Ustaoset Vel og HaV viser i sine klager til at overføringstariffene er høyere for fritidsboliger enn for husholdninger både når det gjelder fastledd og energiledd. HaV mener at
denne forskjellen ikke er berettiget. Ustaoset Vel påpeker at tarifferingen slår særlig urimelig
ut for fritidsboliger med høyt forbruk.
HaV peker på at fritidsboligene i HKs område er konsentrert i store "hyttebyer", at et stort
antall fritidsleiligheter ligger i tettsteder og at det er liten forskjell i den geografiske
spredning av hytter og fastboende. Velforeningen viser også til at mange typiske hyttekommuner ikke har noen forskjell på overføring for husholdninger og fritidsboliger.
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. HaV viser videre til at av hyttene i Hol benyttes mye, og at forbruksmønsteret avviker lite fra
-forbruksmønsteret for husholdninger. I denne sammenheng opplyser Velforeningen at
deres medlemmer har et gjennomsnittsforbruk på 16.000 kWh. HaV trekker også fram at
det i perioder er registrert dårlig leveringskvalitet. Det er ikke klart om dette gjelder
-. distribusjonsnettet generelt eller hytteområder spesielt.

Inndeling i kundegruppene husholdning og fritidsboliger/støler

·1 forskriften til energiloven heter det at konsesjonæren (dvs. netteier) ikke må diskriminere
.mellom brukere av nettet, men tilby like tariffer justert for leveringskvalitet, brukstid m.v.
-NVEs oppfatning er ut fra dette at en eventuell inndeling av kunder på samme nettnivå må
-ta utgangspunkt at det kan defineres grupper av kunder med relativt sammenfallende
brukstid, tidspunkt for effektbelastning eller uttatt kvantum, men hvor det er store forskjeller
fra kundegruppe til kundegruppe.
;;:-NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer pkt. 5.3. angir bestemte brukstider
-for hhv. husholdninger og næringskunder uten effektmåling. Disse brukstider skal normalt
Jegges til grunn når effekt brukes som kostnadsbærer. HaV viser til disse standard
brukstidene i sitt brev av 7. september 1995. Etter hva NVE kan forstå tolker HaV det slik at
dette betyr at andre brukstider ikke kan brukes for kunder uten effektmåling, og at tariffdifferensiering på bakgrunn av forskjeller i brukstid mellom f.eks. husholdninger og hyttekunder derfor ikke vil være aktuelt
- Vi vil her vise til forskriftens § 4-4 b om at forskjeller i brukstid er av de forhold som skal ha
betydning for tariffene. Retningslinjenes angivelse av standard brukstider for husholdninger
og næringslivskunder er imidlertid ikke til hinder for at fritidsboliger kan regnes som egen
tariffgruppe og at en kan ta hensyn til forskjeller i brukstid mellom husholdninger og
fritidsboliger uten å bruke tariff med effektmåling.
HK differensierer sin overføringstariff betydelig mellom husholdninger og fritidsboliger.
Overføringstariffene er differensiert både for fastledd og energiledd ..

Betydningen av forbrukets størrelse
Hytter, husholdninger og andre mindre nettkunder avregnes etter en H4-tariff. Denne består
av et fastledd pr. år og et energiledd. Fastleddet skal minimum dekke kundespesifikke
kostnader, mens energileddet skal minimum dekke marginale tap. Jf. gjeldende retningslinjer for beregning av overføringstariffer pkt. 4.2. For å dekke inn øvrige kostnader i nettet
kan fastleddet eller energileddet økes. Den relative fordelingen på fastledd og energiledd
-~har betydning for hvordan den totale overføringskostnadene fordeles på henholdsvis små
og store kunder. NVE har så langt ikke funnet grunnlag for å fastsette en eksakt metode
_.for hvordan de faste kostnadene skal fordeles på henholdsvis fastledd og energiledd.
HK viser til at den gjennomsnittlige husholdning i deres nettområde har et forbruk på ca.
22.400 kWh, mens den gjennomsnittlige fritidsbolig har et forbruk på ca. 7.000 kWh. Fritidsboligenes lavere gjennomsnittsforbruk gjør at betalingen til nettet gjennom energileddet blir
-lavere. Som bl.a. forbruket til Havsdalen Velforenings medlemmer (16.000 kWh) indikerer er
r det store forskjeller i det individuelle forbruket innen gruppene.
- HK påpeker at fritidsboligenes forbruk medfører større tap i nettet enn bl.a. husholdningskundene p.g.a spredt bebyggelse og konsentrerte belastningstopper. På den
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annen side hevder HaV at hytteområdene i Hol kommune er sterkt konsentrert, at mange
fritidsboliger ligger i tettsteder, og at det er et betydelig antall enheter med spredt fastboende bebyggelse i kommunen.
NVE vil her vise til retningslinjenes pkt. 4.2 der det heter at det normalt ikke vil være aktuelt
å differensiere tapet pr. utvekslingspunkt i distribusjonsnettet. Forøvrig er det NVEs oppfatning at hvis en her først skulle differensiere tapsleddet burde dette gjøres i forhold til
geografiske områder og ikke i forhold til kundegrupper. Jf. her Statnetts inndeling av landet i
områder med felles tapsledd i sentralnettstariffen.
HaV framhever at deres klage bare gjelder fritidsboliger i Hol kommune, og at forbruket for
hyttekundene der ligger høyere enn gjennomsnittet for hele området. Ustaoset Vel

representerer også hytteeiere i Hol kommune. NVE aksepterer at netteeier gjør en
gjennomsnittsbetraktning for hele området når det skal fastsettes en tariff for fritidsboliger.
Overføringstariffene gjelder generelt for hele konsesjonsområdet. Den store forskjellen i
forbruk til en gjennomsnittlig fritidsbolig i forhold til en husholdning, tilsier at det er rimelig
grunn for HK til å operere med fritidsboliger som en egen tariffgruppe. Det relativt store
antall hyttekunder gjør også at hyttekundene får stor økonomisk betydning for nettet.
Det er likevel et viktig moment at det er såvidt store store variasjoner i forbruket innen
kundegruppen fritidsboliger, og at hyttekundene med stort forbruk kommer dårlig ut.

Brukstid og tidspunkt for toppbelastning

Forskriften til energiloven, som det er referert fra ovenfor, gir anvisning om at brukstid er et
av de forhold som bør hensyntas ved fastsettelse av tariffene. H4-tariffene har ikke effektmåling (timesmåling), slik at en har ikke tilgang på data om hver enkelt kundes brukstid. HK
påpeker altså at fritidsboligene gir konsentrerte belastningstopper, og at forbruket er lavere
enn for husholdninger. HK viser til at topplasten for fritidsbebyggelsen kommer i vinterferieukene og nyttårshelgen, og faller sammen med nettets toppbelastning generelt.
HaV hevder at de fleste hyttene i Hol Kommune benyttes i dag så mye og over så store
deler av året, at forbruket avviker lite fra fra forbruksmønsteret til fastboende. Velforeningen
mener at det ikke er noe ved hyttenes bruksprofil eller uttaksmønster som tilsier en høyere
overføringspris for disse kundene.
NVE finner det rimelig å legge til grunn at fritidsboligenes brukstid i gjennomsnitt er
betydelig kortere enn brukstida til husholdninger, selv om fritidsboligene normalt har et
lavere overlastvem enn husholdninger. NVE aksepterer også HKs argument om at for
fritidsboligene i dette området kommer effekttoppene i vinterperioden da nettet er under
høylast. Dette kan tilsi en relativt sett noe høyere tariff for fritidsboliger enn husholdninger.
-

Ved å gjøre en antagelse om kostnadene til marginale tap, kan det foretas en sammenligning av den gjennomsnittlige husholdning og den gjennomsnittlige fritidsbolig når det
gjelder størrelsesorden for betaling til nettet ut over marginale tapskostnader. I etterfølgende tabell er gjort beregninger av dette. Det er også gjort beregninger for fritidsboliger
som ligger på det halve og det doble av gjennomsnittsforbruket. I tillegg er det gjort en
beregning av hvordan hhv. en fritidsbolig og en husholdning med et forbruk på 16.000 kWh
kommer ut. Det er i beregningene antatt marginale tapskostnader på 5 øre pr. kWh. Vi vil
understreke at verdien av de aktuelle marginale tap kan avvike fra dette, men dette gir
neppe vesentlige utslag som kan endre konklusjonene i saken.
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Kundegruppe

Husholdn.
Fritidsbolig
Fritidsbolig
Fritidsbolig
Husholdn.
Fritidsbolig

Forbruk

Rest
energiledd e.
marg. tap,

kWh
kr pr. kWh
22.400
0,083
7.000
0,129
3.500
0,129
14.000
0,129
16.000
0,083
16.000
0,129

Inndekn. Fastledd Totalt
energipr. år
ledd e.
marg tap
kr
kr
kr
720
2.579
1.859
2.073
903
1.170
1.170
1.622
452
1.170
2.976
1.806
2.058
720
1.328
3.234
1.170
2.064

Tabellen viser at ved de angitte forutsetninger, herunder de forbrukstall som er oppgitt av
HK vil en gjennomsnittlig fritidsbolig betale totalt ca. 500 kr mindre gjennom bruksuavhengige ledd enn husholdninger. Dette må sees i forhold til at forbruket er langt lavere
for fritidsboliger, men også at brukstida er langt dårligere. Det at energileddet er høyere for
fritidsboliger enn for husholdninger bidrar til at fritidsboliger med høyt forbruk kommer dårlig
ut. Gjennomsnittsmedlemmet i HaV betaler med det forbrukstall Velforeningen har angitt ca.
650 kr mer enn en gjennomsnittlig husholdning etter at dekning av marginale tap er trukket
fra. I forhold til en husholdning med samme forbruk er forskjellen større, ca. 1200 kr.

Kundespesifikke kostnader
HK argumenterer for at de kunderelaterte kostnadene (knyttet til bl.a måling) er høyere for
frittidsboligene enn for husholdninger og framfører en rekke argumenter for dette.
HaV tilbakeviser flere av disse argumentene. Alle kunder har ifølge HaV måler på yttervegg,
og hyttekundene er selv pålagt å lese av målerne. I 1996 ble det også innført straffegebyr
for å unnlate å gjøre dette.
NVE vil påpeke at liten overføring pr. kunde er ikke noe argument i forbindelse med
kundespesifikke kostnader. De kundespesifikke kostnadene skal dekkes av fastleddet Ufo
retningslinjenes pkt. 4.2), som en kunde må betale uansett forbruk.
Vi legger til grunn at det ikke burde være store kunderelaterte merkostnader for hyttekunder, men at de kundespesifikke kostnadene for fritids bebyggelsen kan antas å ligge noe
høyere enn for husholdningene i gjennomsnitt.
NVE vil kunne akseptere ulike tariffer for fritidsboliger og husholdninger i HKs· område. Vår
vurdering er likevel at et høyt energiledd belaster de store hyttekundene urimelig hardt. Et
ekstra høyt energiledd for hytter gjør at hyttekunder med høyt forbruk og et uttaksmønster
som nærmerer seg husholdningenes vil komme spesielt dårlig ut. Hvis det er mye av denne
typen hyttekunder er det et argument for at hyttetariffen ikke bør ha et vesentlig høyere
energiledd enn husholdningskundene, og at en differensiering heller bør gjelde fastleddet.
Et forhøyet energiledd gir også større avvik mellom energileddet og de marginale
kostnadene ved bruk av nettet.
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Anleggsbidrag I tilknytningsavgift
HaV tar i sitt brev av 17. september opp Hallingdal Kraftnetts bruk av anleggsbidrag for
fritidsboliger, og påpeker at anleggsbidragene for fritidsboliger er langt høyere enn for
husholdninger. Dette er særlig urimelig fordi også overføringsprisen er høyere, slik at dette
må bli en dobbeltbetaling.
Anleggsbidrag er en engangsinnbetaling i forbindelse med investeringer for å knytte nye
kunder til nettet. Dette bidrar til å hindre tarifføkninger og stabilisere tariffene over tid, og
legge ansvarfor kostnader som påføres nettet på de kunder som påfører nettet disse
kostnadene. A.nleggsbidrag gir viktige økonomiske incitamenter i forbindelse med svært
kostbare tilknytninger. Dette reduserer også risikoen for netteier.
HK krever for 1995 et standard anleggsbidrag på kr 2.270,- for ny stikkledning til 04-kunder
(3-fas, 125
For jordkabel kommer nedgraving samt betaling for kabel ut over 50 m i
tillegg. For spredt fritidsbebyggelse og støler kreves for 1995 anleggsbidrag ved tilknytning
til bestående-Iavspentnett på kr 13.000,-. Dette gjelder for anlegg inntil 32 A, for større
sikringer økes anleggsbidraget forholdsvis. Merkostnader for jordkabel må evt. dekkes
Hvis de reelle kostnadene (1995) er 20% større enn standard anleggbidrag må
merkostnadene betales.

Ar

Det hevdes fra HK at de aktuelle standard anleggsbidrag representerer de gjennomsnittlige
kostnadene for hyttekunder. Dette skal også gjelde for husholdningskunder. For
husholdningskunder er det ikke formulert noe krav om tilleggsbetaling ved høye reelle
tilknytningskostnader. I prinsippet kan dette represente en viss forskjellsbehandling av
hyttekunder og husholdningskunder. Det er mulig de økonomiske konsekvenser for nettet
av dette ikke er særlig store, bl.a. fordi det er få nye husholdninger som knyttes til nettet.
Fritidsboliger som det er rimelig å knytte til nettet synes likevel å komme dårlig ut
sammenlignet med husholdninger.
Anleggsbidraget for fritidsboliger er avhengig av den installerte effekten. NVE er inneforstått
med at det er en klar sammenheng mellom anleggskostnaden og den installerte effekten.
Det er vel likevel tvilsomt om denne er så vidt lineær som HKs tariffer for anleggsbidrag
tilsier. På den annen side må dette også sees på som en praktisk tilnærming. Det kan
likevel føre tie at kundene med størst effektinstallasjon, og gjerne høyest forbruk, kommer
relativt dårlig ut.

Konklusjon og vedtak
Basert på en-samlet vurdering finner NVE ikke at HKs praktisering av ulike tariffer for
husholdningskunder og fritidsboliger er å anse som diskriminerende etter energiloven. Det
at energiledd~t er høyere for fritidsboligene enn for husholdninger gjør imidlertid at
forskjellene mellom hytteeiere med ulikt forbruk blir store. De store variasjonene i forbruket
innenfor kundegruppen fritidsboliger/støler forsterker utslagene av dette.
Bruk av standard anlegg bidrag eller tilknytningsavgift basert på gjennomsnittskostnader for
hhv. husholdninger og fritidsboliger/støler må etter NVEs oppfatning aksepteres innenfor
rammene avrdagens retningslinjer for beregning av overføringstariffer. Samtidig er det
NVEs vurdering at husholdninger som det er dyrt å knytte til nettet blir noe begunstiget
relativt til fritidsboliger når det gjelder anleggsbidrag, og at fritidsboligene med størst
effektinstallasjon kommer dårligst ut.
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Hyttekundene gir lavere inndekning av faste kostnader gjennom energifeddet p.g.a. lavere
forbruk, og har en dårligere brukstid enn husholdningene. De kundespesifikke kostnadene
kan antas å ligge noe høyere for fritidsboliger enn for husholdninger. Dette kan tilsi et
høyere fastledd for fritidsboliger enn for husholdninger.
I dette konkrete tilfellet er det NVEs vurdering at det høye energileddet for fritidsboliger/
støler, i tillegg til at fastleddet er høyere enn for husholdningene, gir urimelig høy tariff for
fritidsboliger med høyt forbruk. Denne urimeligheten forsterkes av at kundene med høyt
forbruk og stor effektinstallasjon også kommer dårligst ut m.h.t. anleggsbidrag.

Ut fra en samlet vurdering har NVE truffet følgende vedtak:
Det samlede energileddet i HKs tariff for fritidsboliger/støler settes ned til samme nivå
som energileddet for husholdninger. Vedtaket får tilbakevirkende kraft for 1995. Et
beløp tilsvarende differansen mellom energileddene skal tilbakebetales til hver enkelt
kunde for 1995. Vedtaket gjelder også for 1996.

NVE har ikke vurdert tariffene for tidligere år. HaV påpeker at tariffene har variert mye fra år
til år. HK skriver at fritidsboligene tidligere har betalt meget lave anleggstilskudd. NVE
finner ikke grunnlag for å la vedtaket gjelder lengre tilbake i tid enn 1995.
Det at energileddet settes ned kommer de største kundene, herunder de med størst
insta·llasjon mest til gode. Vedtaket innebærer ikke en vurdering av at HK generelt har hatt
for høye tariffer, men kun at kundegruppen fritidsboliger/støler har betalt for mye. Andre
tariffer skal likevel ikke økes som følge av vedtaket. Et resultat av vedtaket vil bli en
reduksjon av meravkastningen for 1995. For 1996 kan en forvente at tariffreduksjonen fører
til en mindreavkastning. Dette håndteres på vanlig måte i tråd med NVEs retningslinjer.
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OVERFØRINGSTARIFFER TIL FRITIDSBOLIGER I UVDAL - AMPEREAVGIFT
Leif Levernes, som har hytte på Dagalifjellet med strømforsyning fra Uvdal Kraftforsyning,
har i brev av 20. februar 1995 til NVE reist tvist om overføringstariffene til fritidsboliger i
Uvdal. NVE har også mottatt brev fra Dagalifjellets Vel, en velforening for hytteeiere, som
har mottatt klage fra flere av medlemmene når det gjelder overføringstariffene i Uvdal.
Velforeningen har bedt om at det også tas hensyn til deres brev ved behandlingen av den
foreliggende klage fra Leif Levernes.
NVE avgjør tvistesaken i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring og
fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7. desember 1990 med
hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50. Forskriften gir også hjemmel for NVEs
retningslinjer for beregning av overføringstariffer.
Levernes viser til at han i tillegg til anleggsbidrag/tilknytningsavgift på 15.000 kr må betale
en årlig avgift relatert til hovedsikringenes størrelse på kr 84,- pr. ampere (trefase). I tillegg
til dette kommer fastledd og energiledd. Levernes finner det urimelig å betale en avgift som
bare er knyttet til muligheten til å ta ut en viss mengde kraft, uten hensyn til hva som faktisk
blir tatt ut.

Betydningen av forbrukets størrelse
Hytter, husholdninger og andre mindre nettkunder avregnes etter en H4-tariff. Denne består
av et fastledd pr. år og et energiledd. Fastleddet skal minimum dekke kundespesifikke
kostnader, mens energileddet skal minimum dekke marginale tap. For å dekke inn øvrige
kostnader i nettet kan fastleddet eller energileddet økes. Den relative fordelingen av
restkostnadene på fastledd og energiledd har betydning for hvordan de totale overføringskostnadene fordeles på henholdsvis små og store kunder. NVE har så langt ikke fastsatt
noen eksakt metode for hvordan restkostnadene skal fordeles på henholdsvis fastledd og
energiledd.
I forskriften til energiloven heter det at konsesjonæren (dvs. netteier) ikke må diskriminere
mellom brukerne av nettet, men tilby like tariffer justert for leveringskvalitet, brukstid m. v.
Dette må forstås slik at ytre karakterisitika ved kunden prinsipielt sett ikke skal ha betydning
for tariffen. Det er forhold som kundens uttaksmønster og belastning av nettet som skal
avgjøre tariffen. For en H4-tariff vil den relative fordelingen av kostnader på hhv. fastledd og
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energiledd ha stor betydning for hvordan den totale overføringskostanden fordeles på henholdsvis små og store kunder innen tariffgruppen.
Inndeling av H4-kundene i tariffgrupper
Etter NVEs oppfatning må en eventuell inndeling av kunder på samme nettnivå i tariff- grupper ta utgangspunkt i at det kan defineres grupper av kunder med relativt sammen=
fallende brukstid, tidspunkt for effektbelastning eller uttatt kvantum, men hvor det er store
forskjeller fra kundegruppe til kundegruppe. Hvis det er systematiske forskjeller mellom
kunder når det gjelder i hvilken grad de har dekket sine tilknytningskostnader gjennom
tilknytningsavgift eller anleggsbidrag kan dette også begrunne inndeling i tariffgrupper.~
Hyttekunder har vanligvis et langt lavere årsforbruk av strøm enn husholdninger. Hyttenes
bidrag til inndekning av faste kostnader gjennom energileddet blir derfor lavere enn forhusholdninger. Samtidig kan hyttenes maksimale effektuttak være høyt. Brukstida blir
dermed betydelig kortere enn for husholdninger. Uvdal Kraftforsyning viser til at de
differensierer mellom husholdninger og hyttekunder både m.h.t. fastledd (herunder ampere-::
avgift) og anleggsbidrag.
Uvdal Kraftforsyning påpeker at den typiske husholdning i Uvdal har et forbruk på ca
16.000 kWh pr. år, mens den typiske fritidsbolig har et forbruk på 4.500 kWh. Fritidsboligenes lavere forbruk gjør at inndekningen gjennom energileddet blir lavere. Den store
forskjellen i forbruket til en gjennomsnittlig husholdning og en gjennomsnittlig hyttekunde i
Uvdal kan tilsi at det er rimelig grunn for Uvdal Kraftforsyning til å operere med fritidsboliger
som en egen tariffgruppe. Det relativt store antall hyttekunder gjør også at hyttekundene får
stor økonomisk betydning for nettet.
Ved å gjøre en antagelse om kostnadene til marginale tap, kan det foretas en sammenligning av den typiske husholdning og den typiske fritidsbolig når det gjelder betaling til
nettet gjennom bruksuavhengige ledd. Det antas i regneeksempelet under marginale tapskostnader på 5 øre pr. kWh. Med et energiledd på 14 øre pr. kWh gir dette en "restkostnads-del" avenergileddet på 9 øre pr. kWh. Vi vil understreke at verdien av de aktuelle
marginale tap kan avvike fra det som er antatt her, men at dette neppe gir vesentlige utslag
som kan endre konklusjonene i saken.
Kundegruppe Sikring

Husholdning
Fritidsbolig
Fritidsbolig

(3X63A)
3X25A
40A

Ampereavgift

Ampereavgift

kr/A

kr
O
84
56

Forbruk

Inndekn.
FastTotalt
restt<ostnad ledd
pr. ar
energiledd
kWh
kr
kr
kr
O
16.000
1.440
600
2.040
2100
4.500
405
900
3.405
2240
4.500
405
600
3.245

Tabellen viser at ved de angitte forutsetninger, herunder de forbrukstall som er oppgitt av
Uvdal Kraftforsyning, vil hver fritidsbolig gjennom de bruksuavherigige ledd bidra med godt
over 1.000 kr mer til inndekning av restkostnader i nettet enn husholdninger. En må her ta i
betraktning at fritidsboligene i gjennomsnitt har lavere forbruk enn husholdningene. På den
annen side er brukstiden for fritidsboliger normalt kortere.
Anleggsbidrag og tilknytningskostnader - bruk av ampereavgift
Uvdal Kraftforsyning har som nevnt differensiert anleggsbidragene mellom fritidsboliger og
husholdninger. Everkssjef Terje Bergerud opplyser på telefon at sett i forhold til kostnadene
slipper fritidsboligene i Uvdal rimeligere m.h.t. anleggsbidrag enn husholdningskundene.
Dette altså til tross for at husholdningene for tilknytning må betale et standard

anleggsbidrag på kr 3.000, mens hyttekundene må betale kr 13.500. For begge kundekategorier kommer tillegg for kabel inntil 50 m kr 1500. Everkssjef Bergerud opplyser at det
for tiden er få nytilknytninger av boliger, men en ikke ubetydelig nytilknytning av fritidsboliger. NVE forstår det slik at standard anleggsbidrag for fritidsboligene i gjennomsnitt
dekker rundt 60% av tilknytningskostnadene, de øvrige 40% anses som rentable og dekkes
inn gjennom tariffen. Ved totale tilknytningskostnader på 22.500 hvor kr 13.500 dekkes inn
gjennom anleggsbidrag, utgjør den rentable delen kr 9.000 Med en avskrivningstid på 30 år
og en diskonteringsrente på 7% tilsvarer dette en inndekning gjennom tariffen på rundt 725
kr pr. år.
NVE er enig i prinsippet om at en må se anleggsbidrag og overføringstariff i sammenheng.
Hvis en kunde betaler lav tariff er det rimelig at kunden må dekke en større andel av
1ilknytningskostnadene gjennom anleggsbidragene enn en tilsvarende kunde som betaler
en høyere tariff. NVE mener likevel at å ha ulik praksis for hvor stor andel av tilknytningskostnadene som dekkes inn gjennom anleggsbidrag for ulike kundegrupper, med
påfølgende forskjeller i overføringstariffene, kan føre til en viss uryddighet. Sammenhengen
~mellom tariffer og anleggsbidrag kan være vanskelig å se og vurdere for kundene, og det
Kan lett skapes grobunn for mistanke om vilkårlighet eller diskriminering. NVE vil derfor råde
til at denne praksisen endres over tid, slik at differensiering av tariffene på dette grunnlaget
på sikt ikke blir nødvendig. Dette er ikke til hinder for å til en viss grad å uljevne anleggsbidragene mellom kunder, slik Uvdal Kraftforsyning opplyser at de ønsker å gjøre.
Ampereavgiften i Uvdal fører til betydelige forskjeller mellom kundene når det gjelder
betaling til nettet gjennom bruksuavhengige ledd. Fritidsboliger med stor effektinstallasjon
må dekke en betydelig større andel faste kostnader enn de med liten effektinstallasjon.
Denne forskjellen forsterkes i den grad forbruket også øker med økende effektinstallasjon.
Det er sannsynlig at det er en viss samvariasjon mellom fritidsboligenes installerte effekt og
deres forbruk. I følge telefonsamtale med everkssjef Bergerud deles denne oppfatningen av
ham. Dette tilsier også at en ikke bør forvente store og systematiske forskjeller i brukstid
mellom fritidsboliger med ulik effektinstallasjon. Forskjeller i brukstid gir dermed et svakt
grunnlag for den betydelige differensieringen som ligger i ampereavgiften.
NVE har vanskelig for å akseptere bruk av ampereavgift som et virkemiddel til å redusere
effektuttaket i marginale deler av nettet. Dette medfører at kunder som ligger i et område
med svakt nett (og eventuelt dårligere leveringskvalitet) må betale mer enn de som ligger i
et område med sterkt nett. Når installasjon først er foretatt er ampereavgiften i liten grad
egnet til å påvirke effektuttaket fra nettet. Ampereavgiften kan derfor etler NVEs syn ikke
sammenlignes med en kapasitetsavgift av den type som brukes til å redusere effektuttaket
over flaskehalser i sentralnettet.
Enkelte netteiere bruker et standard anleggsbidrag ved tilknytning som er differensiert etter
·overlastvernets størrelse. Ut fra at det normalt vil være en sammenheng mellom overlastvernets størrelse og tilknytningskostnadene kan dette være rimelig. Hvis effektinstallasjonen (overlastvernet) ikke gis betydning for hva en må betale for å bli knyttet til
. nettet, kan det være akseptabelt å differensiere fastleddet etter overlastvernets størrelse.
Uten å kunne foreta nøyaktige beregninger av dette er det likevel NVEs klare oppfatning at
en så sterk differensiering mellom fritidsboliger med store og små hovedsikringer som Uvdal
Kraftforsyning har i sine 1995-tariffer ikke kan forsvares. Dette synet forsterkes av at det
ikke er noen slik differensiering mellom husholdninger med ulik effektinstallasjon.
Mange netteiere, også i typiske hytteområder, har ingen differensiering i tariffene mellom
-husholdninger og fritidsboliger. NVE antar likevel at forskjellen i bruk av nettet mellom
husholdninger og fritidsboliger kan være så betydelig og gjennomgående at en
differensiering mellom disse gruppene i mange tilfeller kan forsvares. Når det gjelder
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forholdene i Uvdal er det NVEs oppfatning at differensieringen av tariffer mellom fritidsboliger og husholdninger ligger høyt i forhold til hva som er vanlig andre steder. Det er også
NVEs oppfatning at denne differensieringen totalt sett er for sterk. NVE har derfor funnet
grunn til å vedta en generell reduksjon i ampereavgiften og fastleddet for fritidsboliger i
Uvdal i 1995. Reduksjonen er fastsatt skjønnsmessig ut fra beregninger av hvordan ulike
nivå på fastavgift og ampereavgift slår ut på tariffene og betaling gjennom bruksuavhengige
ledd.

På bakgrunn av ovenstående har NVE fattet følgende vedtak:
Det ekstra fastleddet på kr 300,- for fritidsboliger med trefase installasjon (kr 900,- mot kr
600,-) tas bort i tariffene for 1995 og tilbakebetales til kundene. Ampereavgiften for fritidsboliger reduseres fra hhv. kr 84,- til kr 60,- pr ampere (trefase) og fra kr 56,- til 40,- pr
ampere (1-fase). Differansen utbetales til kundene. For en fritidsbolig med 40 A enfaseinstallasjon gir dette en prisreduksjon på 640 kr.
NVE anser ikke med dette at de totale inntektene fra nettet har vært for høye, men at
fritidsboligene har betalt en noe for høy andel av kostnadene i nettet, og pålegger derfor en
tilbakebetaling til denne kundegruppen for 1995. NVE anser at det ikke er hensiktsmessig å
justere tariffene for øvrige kundegrupper. Vedtaket vil føre til en redusert meravkastning
eller økt mindreavkastning for 1995. Dette håndteres på vanlig måte i tråd med NVEs
retningslinjer.

1996-tariffene

Uvdal Kraftforsynings tariffer har blitt betydelig justert i 1996. Ampereavgiften for fritidsboliger har blitt redusert, og fritidskundenes andel av den totale innbetaling av fastledd har
blitt betydelig redusert. NVE antar at omleggingen som er foretatt i vesentlig grad vil fjerne
de elementer av diskriminerende tariffering som ligger i 1995-tariffene. NVE ser derfor her
ikke behov for å la vedtaket omfatte 1996-tariffene.
NVE vil bli informert om hvordan Uvdal Kraftforsyning følger opp vedtaket innen 1. juni
1996.
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Tvistesak mellom Drammen Kraft AS og Sande Energiverk angående gebyr for
leverandørhåndtering
NVE mottok 15. desember 1995 fra Sande Energiverk en tvist vedrørende
transaksjonsgebyr ved skifte av leverandør fra Drammen Kraft til Sande Energiverk.
Drammen Kraft har fremført sitt syn i brev av 23 . januar 1996.
NVE avgjør tvistesaken 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.
I tvistesaken fremfører Sande Energiverk at de kan kreve Drammen Kraft for et
transaksjonsgebyr på kr 4 000,- eks. mva , siden Drammen Kraft leverte kraft i Sande
Energiverks distribusjonsnett fra 01.10 .95 .
Sande Energiverk skriver «Sande Energiverk hadde ingen betenkeligheter med å fakturere
for hele det tillatte beløp, da leverandørskifte skaffet oss masse merarbeid , og utgiftene uten
tvil langt overskred kr 4 000 ,-. Bl.a. oppsto det feil på først oppsatte timesmåler, og utskifting
av denne ble nødvendig.»
Disse argumentene har ikke hatt betydn ing for NVEs avgjørelse , da kostnadene ved
leverandørskifte er ment å dekkes inn av et gebyr på maksimalt kr 200 ,- eks . mva som
belåstes kunden . Argumentet om feil på oppsatte times måler er heller ikke tillagt vekt blant
annet fordi det betraktes som ekstraordinære kostnader.
Gebyrene for leverandørskifte (maksimalt kr 200,-) og gebyret for håndtering av
leverandører (maks imalt kr 4000 ,- pr år) er ment å dekke normerte kostnader. Det er ikke
noe krav om dokumentasjon av kostnadene ved leverandørskifte / leverandørhåndtering i
«retningslinjene for måling og avregning av kraftomsetning». Gebyrene er normerte , fordi
kostnadene for sluttbruker og leverandører skal være mest mulig foruts igbare.
Drammen Kraft hevder at formuleringen «inntil kr 4000 ,- pr år» indikerer at det er å anse
som et årsbeløp som skal deles opp hvis tidsperioden er kortere enn ett år.
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Denne tolkningen deles ikke av NVE. Gebyret gir en leverandør anledning til å levere kraft i
et nett i et kalenderår. Gebyret er den samme selv om det ikke leveres kraft i hele
kalenderåret
NVE deler Drammen Krafts oppfatning av at gebyret ikke gir et korrekt bilde av kostnadene
som oppstår hos netteler For å oppnå dette måtte antageligvIs gebyret vært delt opp i en
fastdel, uavhengig av året, og en variabel del, avhengig av levenngstiden. Gebyrstørrelsen
ville også blitt forskjellig for de forskjellige nettene. NVE mener at det vi hadde vunnet i
«kostnadsnktlghet» I en slik modell vil gått tapt i forutsigbarhet, og håndterbarhet.
NVE legger «retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning» datert 5. oktober
1994 pkt 5, 1 avsnitt, og tidligere praksis til grunn ved avgjørelse I saken.

Vedtak
Sande Energiverk kan kreve et gebyr inntil kr 4000,- eks mva fra Drammen Kraft i 1995,
uavhengig av andelen av året Drammen Kraft leverte kraft i Sande Energiverks nett.
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ANLEGGSBIDRAG FOR FRITIDSBOLIGER - KRISTIANSAND ENERGIVERK
NVE har i brev av 04.04.1995 mottatt klage på Kristiansand Energiverks tilknytningsgebyr for hytter i forbindelse med tilknytning av hytte i Fossvika, Kristiansand. NVE
ba i brev av 20.07.95 til Kristiansand Energiverk (KEV) om kommentarer til saken
samt nærmere redegjørelse for hvilke prinsipper KEV legger til grunn ved beregning
av anleggsbidrag. NVE mottok svar på denne henvendelsen 22.08.1995.
NVE har behandlet denne saken som en tvist om tariffer og vilkår for overføring av
kraft. NVE avgjør tvistesaken i medhold av forskrift om produksjon, omforming,
overføring og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7
desember 1990 med hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50.

Klagers anførsler
Hansen tok i mars 1995 kontakt med KEV for å få lagt inn strøm på hytta. Prisen ble
oppgitt til kr 14.900, herav 10.000 kr til lavspentanlegg, det øvrige til høyspent
(nettstasjon). Hansen var også i kontakt med VAE som i følge Hansens brev ville
kreve totalt kr 6.000 for tilsvarende installasjon. Hansen viser til at KEV ikke var
villige til å la deler av inntekten fra overføringskostnadene gå til fradrag ved
beregning av anleggsbidraget, og KEV var heller ikke villig til å justere anleggsbidraget i forho:d til de reelle kostnadene ved installasjonen eller på annet grunnlag
redusere pnsen
Hansen finner prisforskjellen mellom VAE og KEV for tilknytning uakseptabelt stor
Han finner det heller Ikke akseptabelt at de reelle kostnader og Innt8kter ikke skal
være utslagsgivende for anleggsbidraget i dette tilfelle I tillegg påpekes at KEV
behandler hyttekunder og husholdninger forskjellig, noe Hansen mener må være i
strid med Energiloven
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KEVs anførsler
KEV viser I sitt brev til at de fram til 1991 krevde et anleggsbidrag tilnærmet lik de
reelle tilknytningskostnadene i hvert tilfelle. Dette gjorde at det var store variasjoner i
anleggsbidrag Nye hytteeiere slapp billig i forhold til de som etablerte seg tidlig i et
område. Praksisen ble oppfattet som urettferdig. Det ble derfor vedtatt et standard
anleggsbidrag på kr 10.000, - Beløpet representerte de gjennomsnittlige tilknytingskostnadene på det tidspunkt vedtaket ble fattet. I tillegg kommer eventuelle
kostnader til høyspentframføring
KEV viser også til at de etter 1. juni 1994 har benyttet prinsipper fra Energiforsyningens fellesorganisasjon (EnFo) "Anbefaling for beregning av anleggsbidrag".
KEV hevder at deres metode er en klar og konsekvent oppfølging av EnFos
anbefaling Istedenfor en individuell beregning for hver enkelt hyttetilknytning bruker
imidlertid KEV et standardbeløp for lavspentanlegg og transformator basert på en
gjennomsnittsbetraktning. KEV krever full dekning av høyspentanlegget.
EnFos anbefaling
Energiforsyningens Fellesorganisasjon anbefaler i sin publikasjon at kunder som er
kostbare å knytte til nettet må betale anleggsbidrag. Det må tas hensyn til at
kundene gjennom den ordinære tariffen bidrar til å dekke kapitalkostnader.
Kostnader med å knytte til nye kunder vil utgjøre en del av kapitalkostnadene.
Anbefalingen tar utgangspunkt i en sammenligning av de aktuelle tilknytningskostnadene for en kunde med de gjennomsnittlige (historiske) tilknytningskostnadene beregnet pr kWh for kundene i det aktuelle nett. Hvis de aktuelle
tilknytningskostnadene er mer enn to ganger de gjennomsnittlige tilknytningskostnadene må det øvrige dekkes gjennom anleggsbidrag. Valget aven faktor på to
ganger er foreslått ut fra at tilknytninger som ligger mellom 1 til 2 ganger gjennomsnittlige tilknytningskostnader "oppveies" av tilknytninger som er rimeligere enn de
gjennomsnittlige tilknytningskostnadene. Normalt bør derfor alle tilknytninger lavere
enn 2 ganger gjennomsnittlige tilknytningskostnader kunne gjøres uten at kapitalkostnadene pr kWh overført i nettet øker.
KEV opplyser at ved bruk av EnFos anbefalte metode direkte ville anleggsbidraget
for lavspentanlegget for hyttene i Fossvika bli hhv. kr 10.084 ved 25 hytter og kr
28.412 ved 11 hytter.
Sammenligning mellom KEVs krav om anleggsbidrag og VAEs beregning
Hver netteier setter overføringstariffer for sitt tariffområde. Grunnet forskjeller i bl.a.
areal, terreng, strømforbruk og hvor tett befolket et område er kan en forvente
forskjeller i overføringstariffene Det er også forskjeller mellom netteiere m.h.t. i
hvilken grad de dekker inn tilknytningskostnader gjennom tariffene, i hvilken grad
anleggsbidrag benyttes og hvordan anleggsbidrag beregnes. NVE har i sine
retningslinjer for beregning av overføringstariffer ikke gitt spesifikke regler for
hvordan anleggsbidrag skal beregnes

VAE har i sin beregning lagt til grunn en samlet kostnad for lavspent og
transformatorer på 252.000. I følge KEVs spesifiserte oppsett er denne kostnaden
for 25 hytter på ca. kr 360.000. NVE vil legge til grunn at KEVs oppsett baserer seg
på de reelle kostnader ved disse tilknytningene For nettstasJon (høyspent) bruker
både VAE og KEV kr 122.000 i beregningene, som oppgitt av KEV
VAE har regnet et fradrag for Innbetaling gjennom tariffen på kr 9400, mens KEV
Ikke opererer med noe slikt spesifikt fradrag Imidlertid opplyser KEV at også deres
anleggsbidrag I gjennomsnitt er lavere enn de reelle tilknytningskostnadene, noe
som tilsvarer at det gjøres et fradrag. Det synes klart at det fradrag som i
gjennomsnitt kan beregnes for hyttetilknytningene i KEVs område er lavere enn
VAEs fradrag.
VAE opererer med en høyere nettanff enn KEV Dette betyr at den årlige innbetalingen for kunder i VAEs nett blir høyere enn det som gjelder for KEVs nett. KEV
peker på at mange av VAEs hytter ligger i fjellterreng, og at deres gjennomsnittlige
årsforbruk av strøm derfor kan være høyere enn for hyttene i KEVs nett.-

NVEs vurdering
NVE anser at anleggsbidrag bør benyttes for å dekke kundespesifikke tilknytningskostnader over et visst nivå. Et rimelig utgangspunkt synes å være å bruke anleggsbidrag når forventede tariffinntekter fratrukket marginale tap og kundespesifikke
kostnader ikke dekker investeringskostnadene, Et grunnleggende kraver at reglene
for bruk av anleggsbidrag praktiseres rettferdig og mest mulig konsekvent.
Ved å trekke de gjennomsnittlige (historiske) tilknytningskostnader fra de aktuelle
tilknytningskostnadene får en samme effekt som om en beregner at en andel av de
framtidige tariffinntektene går til fradrag ved beregning av anleggsbidrag. Hovedprinsippene i EnFos anbefalte metode er derfor i tråd med NVEs utgangspunkt.
KEV bruker som nevnt ikke EnFos metode for bruk av anleggsbidrag direkte for den
enkelte kunde, men bruker et standard anleggsbidrag basert på en gjennomsnittsbetraktning. En slik gjennomsnittsbetraktning må etter NVEs syn aksepteres ut fra
dagens retningslinjer. NVE anser at dette også på mange måter kan oppfattes som
like rimelig som en individuell beregning. I tillegg forenkles de administrative
rutinene i forbindelse med anleggsbidrag. Imidlertid bør det standard anleggsbidraget revideres med jevne mellomrom, slik at en sikrer at det stadig reflekterer de
aktuelle kostnadsforhold og er i tråd med de prinsipper som er trukket opp.
I forskriften til energiloven § 4-4 punkt b heter det at konsesjonæren (dvs. netteier)
ikke må diskriminere mellom brukerne av nettet, men tilby like tariffer justert for
forskjeller i leverIngskvalitet, brukstid m v NVE anser i tråd med dette at anleggsbidrag og tariffer må sees i sammenheng Hvis en kunde betaler lav tariff er det
rimelig at kunden må dekke en større andel av tilknytningskostnadene gjennom
anleggsbidrag enn en tilsvarende kunde som betaler en høyere tariff Kundens
bidrag til dekning av kostnader i nettet blir større JO høyere tariffen er og jo høyere
forbruket er
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Dette betyr f .eks.at hyttekunder normalt gir et lavere bidrag til dekning av kostnader i
nettet gjennom den ordinære tariffen enn husholdningskunder. Tilknytningskostnadene for hytter er også normalt høyere enn for vanlige husholdninger. Dette
tilsier at det kan være rimelig at hytter betaler høyere anleggsbidrag enn husholdninger, og at dette ikke er å anse som en diskriminerende forskjellsbehandling .
Dette vil også gjelde når anleggsbidraget fastsettes i form av gjennomsnittsbaserte
standardsatser.
NVEs konklusjon er at KEVs generelle krav om anleggsbidrag for hytter og anleggsbidraget for Fossvika hytteområde ikke synes urimelig eller i strid med NVEs krav i
forskrift og retningslinjer. VAEs lavere anslåtte anleggsbidrag for en tilsvarende
utbygging endrer ikke denne vurderingen .

NVE har i tråd med det som er anført over og med hjemmel i forskrift om produksjon ,
omforming , overføring og fordeling av energi av 7. desember 1990 fattet følgende
vedtak:

NVE finner ikke grunnlag for å kreve endring av det aktuelle krav fra
Kristiansand Energiverk om anleggsbidrag for hyttene i Fossvika hytteområde.
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Vedlegg : KEVs spesifikasjon av lavspentkostnader for Fossvika hyttefelt
Likelydende brev til: Kristiansand Energiverk, Boks 2034 Posebyen, 4602 Kristiansand S
Kopi : Nærings- og energidepartementet

Denne avgjørelsen kan påklages til Nænngs- og energidepartementet Innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet fram til partene, Jf. forvaltningslovens kap VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig , stiles
til Næring s- og energidepartementet og sendes gjennom NVE .
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TVIST OM OVERFØRINGSTARIFFER TIL HYTTER BREISET - FASTLEDDETS
STØRRELSE
Breiset hyttevel har reist tvist om overføringstariffene til hytteeiere i Breiset i Bø og
Sauherad Energis konsesjonsområde. Bø og Sauherad Energi as eBSE) opererer med et
høyere fastledd for hyttekunder enn for ordinære husholdninger. Breiset Hyttevel anmoder
NVE om å pålegge BSE å redusere fastbeløpet i tariffen for hyttekunder til samme nivå som
for husholdningskundene
NVE ba i brev av 20. juli 1995 om kommentarer til Breiset hytteveis klage og stilte enkelte
spørsmål i forbindelse med klagen. NVE mottok svar på denne henvendelsen i brev av 28.
august 1995.
NVE behandler saken som en tvist om vilkår for overføring NVE avgjør tvistesaken i
medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring og fordeling av energi, fastsatt
ved Kronprinsregentens resolusjon av 7. desember 1990 med hjemmel i energiloven av
29. juni 1990 nr 50. Forskriften til energiloven gir også hjemmel for NVEs retningslinjer for
beregning av overføringstariffer
Klagers anførsler
Hytteierne på Breiset ble pålagt alle kostnader i forbindelse med framføring av strøm til
hyttene. Av denne grunn kan ikke kostnadene legges inn som kapitalgrunnlag for
avkastning Breiset hyttevel viser også til at hytteeierne på Breiset ikke kan benytte større
overlastvern enn 16 ampere Breiset hyttevel oppfatter også at deres område ligger nederst
på prioritenngslisten hva angår retting av feil, noe som betyr redusert kvalitet på
overføringen
Nettelers anførsler
BSE hevder at tilknytningsbidraget blir bokført og trukket ut av kalkulaSjonsgrunnlaget for
overføringstariffen Når det gjelder overlastvernet ble det i forbindelse med at hyttene på
Breiset ble koblet på nettet laget en avtale om at overlastvernet ikke skulle være større enn
16 Ampere Dette ble avtalt for å holde kostnadene nede. Det er ikke tatt spesielt hensyn til
overlastvernet I forbindelse med tarifferingen av disse hyttene, men BSE anser
overfønngen til disse hyttene som en fullgod tjeneste.
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Et fastledd for hytter som er 350 kr høyere enn for boliger skyldes kortere brukstid for
hyttene enn for boligene Gjennomsnittlig strømforbruk på hyttene er ca. 4000 kWh, mens
boligenes gjennomsnittsforbruk ligger på ca. 17000 kWh

a

BSE prøver prioritere alle likt når det gjelder feilretting unntatt I spesielle situasjoner Det
kan være noe større grad av utfall på Breiset enn andre steder. men dette skyldes
plasseringen i nettsystemet
NVEs vurdering
Overfønngstariffen for hytter, husholdninger og andre mindre nettkunder er en såkalt H4tariff som består av et årlig fastledd og et energiledd. Etter NVEs retningslinjer for beregning
av overføringstariffer skal energileddet i denne tariffen minimum dekke de marginale
tapskostnadene Det er den kostnaden en nettbruker løpende påfører nettet ved sitt uttak
av kraft Fastleddet skal minimum dekke de kundespesifikke kostnader Restkostnadene
skal fordeles på de to leddene De fleste netteiere tarifferer slik at en ikke uvesentlig del av
restkostnadene dekkes inn gjennom energileddet Hytter med gjennomsnittlig langt lavere
forbruk enn husholdningene vil da dekke en mindre del av de faste kostnadene i nettet
gjennom energileddet enn husholdningene. Forskjellen på inndekningen avhenger av
energildettes størrelse Med et lavt energiledd blir forskjellen mellom kundegruppene liten
I forskrif:en til energiloven heter det at konsesjonæren (dvs. netteier) ikke må diskriminere
mellom brukere av nettet, men tilby like tariffer justert for leveringskvalitet, brukstid m. v.
Brukstiden er et forholdstall for årlig energiuttak over årets maksimale effektuttak. Lang
brukstid betyr en jevn, konstant belastning ev nettet. Kort brukstid betyr mer ujevn
belastning med kortvarige belastningstopper. Gitt samme energiuttak gir kortere brukstid
behov for et sterkere og mer kostbart nett.

Det er prinsipielt sett kundens uttaksmønster og bidrag til belastningen i nettet som skal
avgjøre tariffen, ikke kundens ytre karakteristika eller gruppetilhørighet. NVEs oppfatning er
at en eventuell inndeling av kunder på samme nettnivå må ta utgangspunkt at det kan
defineres grupper av kunder med relativt sammenfallende brukstid, tidspunkt for effektbelastning eller uttatt kvantum, men hvor det er store forskjeller fra kundegruppe til
kundegruppe.
BSEs hyttekunder har et langt lavere forbruk enn husholdningskundene NVE finner det
rimelig å legge til grunn at hyttene gjennomgående har kortere brukstid enn
husholdningene, selv om hyttene har et lavere overlastvern. Forskjell i gjennomsnittlig
forbruk og brukstid kan etter NVEs oppfatning forsvare en noe høyere tariff for hyttekundene. BSE har samme energiledd for hyttekunder og husholdningskunder men
fastleddet er noe høyere. Tariffdifferensieringen må etter NVEs oppfatning betraktes som
moderat Et energiledd på 15,6 øre dekker vesentlig mer enn marginale tapskostnader
Dette er fordelaktig for brukere med relativt lavt uttak
Samlet årlig Innbetaling gjennom tariffen for en gjennomsnittskunde I BSEs nett blir
Hytte I fntidshus
Husholdning

(1350 + 0,156*4.000) kr = 1.974 kr
(1000+ 0,156*17.000) kr= 3.652 kr

Hyttekundene på Breiset har et lavere overlastvern enn øvrige hyttekunder I BSEs nett, og
får derfor en noe dårligere ytelse enn de øvrige hyttekundene NVE oppfatter ikke at denne
forskjellen er så vesentlig at det tilsier at det bør være en annen tanff for hytteeierne på
Breiset enn for andre hytter i BSEs område

BSE avviser at kostnadene ved framfønng av strøm til hyttefeltet på Breiset er med i
kapitalgrunnlaget for overføringstanffene. NVE har ikke funnet noen grunn til å anta at det
som den gang ble innbetalt av hytteeierne ikke skulle være trukket ut I henhold til BSEs
påstand NVE legger til grunn at hytteiernes innbetaling er trukket ut av kapitalgrunnlaget
for overfønngstanffene
Siden Breiset hyttevel I sin klage tar opp betalingen for tilknytning til nf?ttet finner NVE det
naturlig også å kommentere BSEs bruk av tilknytnmgsbldrag og anleggsbidrag
BSE opererer med et generelt høyere tilknytnmgsbldrag for hytter og fritidshus enn for
husholdninger I tillegg til tilknytningsbidraget er det aktuelt å bruke anleggsbidrag når
tilknytningskostnadene overstiger et visst nivå, og når tilknytningene Ikke er rentable
NVE har I retningslinjene for beregning av overføringstanffer Ikke fastsatt spesifikke regler
for bruk av tIlknytningsbidrag eller anleggsbidrag Tllknytnmgsbldrag må likevel etter NVEs
oppfatning relatere seg til de aktuelle kostnadene ved å knytte nye kunder til nettet
Tilknytningskostnadene er normalt høyere for hytter enn for boliger pga lengre framfønng
Hensynet til ikke-diskriminerende tariffer tilSier at løpende tariffer og tilknytnlngsbidrag/anleggsbldrag bør sees i sammenheng HVIs kundene i ulik grad bidrar til å dekke
kostnader i nett gjennom tariffen, bør dette også tilsi ulike tilknytningsbidrag. Som
beregningene over viser gir husholdningene høyere årlige tariffinntekter til nettet enn
hyttekundene. Selv om en justerer for at høyere forbruk for husholdningene gir høyere
marginale tapskostnader er husholdningenes netto bidrag pr. kunde til nettet noe høyere.
Dette tilsier at det kan være rimelig at det betales høyere tilknytningsbidrag for hytter enn
for boliger
NVE har ikke vurdert rimeligheten av den avtale og det bidrag som ble betalt av hytteeierne
i forbindelse med Breiset hyttefelt. NVE har ikke kompetanse til å fatte vedtak angående
anleggsbidrag eller nettariffer fra før 1991.

NVE har på bakgrunn av ovenstående fattet følgende vedtak:

NVE finner ikke grunnlag for å kreve at Bø og Sauherad Energi AS skal endre sin
tariffering av hytter I fritidsboliger i sitt nett, herunder heller ikke hyttene i Breiset
hytteområde.

Æ
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Bø og Sauherad Energi as, Postboks 55, 3200 Bø I Telemark

Nællngs- og energidepartementet
Denne avgjørelsen kan pa klages til Næflngs- og energidepartementet Innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kap VI Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles
til Nænngs- og energidepartementet og sendes gjennom NVE
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OVERF0RINGST ARIFF TIL BANDYBANEN VED NIH, OSLO
Advokatfirmaet Wlersholm, Mellbye & Bech har på vegne av Oslo Bandykrets klaget på
Oslo Energis overføringstariff til bandybanen ved Norges Idrettshøyskole på Sogn i Oslo.
NVE sendte 18.04.1996 brev til Oslo Energi der vi ba om kommentarer til klagen og svar på
en del spørsmål i denne forbindelse. Oslo Energi besvarte denne henvendelsen i brev av
23 051996 med kopi til Oslo Bandykrets ved Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech.
NVE behandler denne saken som en tvistesak som avgjøres 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.

Oslo Bandykrets' anførsler
Oslo Bandykrets anser at de må betale en meget høy pris for overføring av kraft til bandybanen. For 1994/95 oppgis overføringsprisen til å være ca. 50 øre pr. kWh. Det anføres at
strømforbruket til kunstfrysing er konsentrert til perioder av vintermånedene hvor det er for
mildt til naturlig islegging. Dette skulle bety at bandybanen neppe har uttak i periodene med
den absolutt høyeste lasten i Oslo. Det anføres også at det bør være mulig å kjøre
kunstfryseanlegget utenom døgnets høylastperioder. NVE antar at dette bety r at Oslo
Bandykrets er villig til å kjøre anlegget f.eks. kun om natten. I følge Oslo Energis
dokumentasjon har uttaket vært høyt også om ettermiddagen, som er en periode med høy
last i nettet generelt.
Oslo Bandykrets rettet i brev av 28. september 1995 en henvendelse til Oslo Energi
angående tariffenngen av bandybanen Oslo Energi svarte på dette brevet i brev av
13. oktober 1996. Advokatfirmaet mener det kan synes som om Oslo Energi AS begrunner
standpunkt om uendret nett-tariff for bandybanen med skifte av kraftleverandør
Oslo Bandykrets har bedt Oslo Energi om en redegjørelse for at overføringskostnaden blir
så vidt høy som den er, og er Ikke tilfreds med den informasjon Oslo Energi har gitt i denne
forbindelse Etter Oslo Bandykrets vurdering har ikke Oslo Energi overholdt sin opplysning~
plikt overfor dem I følge bandykretsens representant har Oslo Energi gitt uttrykk for at Oslo
Bandykrets ikke har mulighet til å oppnå lavere tariff, noe som etter klagers syn harmonerer
dårlig med energilovens prinsipper.
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Oslo Bandykrets ønsker en administrativ prøving av overføringstariffen. Oslo bandykrets ber
også om å få opplyst om Oslo Energi er rettslig forpliktet til å avkreve en så vidt høy
overføringsavgift. eller om det er adgang til å inngå avtaler om lavere tariff på samme eller
endrede vilkår

Anførsler fra Oslo Energi
Oslo Energi opplyser i sitt brev at bandybanen faktureres etter en såkalt kombitariff for
prioritert overføring med lavspent uttak. Oslo Energi har satt krav om effektavregning for
alle anlegg med hovedssikringer større enn 125 A. Bandybanen har hovedsikringer på
3X 1300 A. Den høye overføringsprisen ; øre pr. kWh skyldes effektavregning og en meget
lav brukstid for anlegget. Stipulert brukstid for bandybanen er på 1023 timer. Til sammenligning er gjennomsnittlig brukstid for effektavregnede kunder i Oslo på 3800 timer.
Oslo Energi viser til at basert på stipulert uttak i 1996 vil bandybanen få en overføringstariff
på 31 øre pr kWh. Regnet ut fra effekt blir overføringstariffen 318 kr/kW. Gjennomsnittskunden vil få en overføringspris på 10 øre/kWh eller 385 kr/kW.
Oslo Energi mener at effektavregning er et virkemiddel som stimulerer til bedre utnyttelse av
nettet i tråd med NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer.
Avregningsgrunnlaget for kombitariffen er årets høyeste uttatte effekt regnet som energiuttak over en 60 minutters periode. Valget av avregningsgrunnlag begrunnes med at det er
kundens maksimaleffekt som er dimensjonerende for de kundenære nettdeler, uansett når
denne inntreffer. Når det gjelder øvrige kostnader oppgir Oslo Energi at denne
maksimaleffekten kun vil være å betrakte som en fordelingsfaktor for disse øvrige
kostnadene. Oslo Energi skriver at tidspunktene for bandybanens maksimale effektuttak
ikke avviker i vesentlig grad fra når sammenlagret maksimaleffekt inntreffer i Oslo.
Det er kvantumsdifferensierte tariffer for lavspentuttak i Oslo (nettivå 4 og 5). På grunn av
den høye maksimaleffekten på bandybanens uttak gis en betydelig rabatt sammenlignet
med mindre kunder.
NVE ba Oslo Energi kommentere om det kunne være aktuelt med utkoblbar overføring til
bandybanen. Oslo Energi viser til at bandybanen har vært dimensjonerende for nettet ved
at det ble montert ny nettstasjon for bandybanen og lagt nye kabler. Oslo Energi peker
videre på at det ikke:. eksisterer kapasitetsbegrensninger i det aktuelle området, og at Oslo
Energi derfor ikke har behov for å "kjøpe" utkoblingsmuligheter for last her. Oslo Energi
mener at bandybanen heller ikke ut fra andre kriterier tilfredstiller kravene for innvilgelse av
tariff for utkoblbar overføring.
Oslo Energi viser til at det er skrevet brev av 18. oktober 1993 og 6. juli 1994 til h.h.v.
Norgeskraft og Nordisk Energi som da var nettkunder på anlegget. Når det gjelder
bandykretsen brev av 28. september 1995 som er tilstilet og besvart av kundeansvarlig for
kraftleveransen, har ikke dette blitt forelagt nettavdelingen i Oslo Energi, FO Nett.

Bruk av effektavregning - bruksuavhengige ledd
NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer foreskriver en tariffstruktur
bestående av bruksavhengige og bruksuavhengige ledd. Normalt vil det være et bruks-
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uavhengig ledd, marginaltapsleddet, som dekker de marginale kostnader nettbrukeren
påfører nettsystemet ved sin bruk av nettet. For effektavregede kunder vil de bruksuavhengige ledd normalt være fastledd og effektledd. Effektleddet skal ikke ha noen prissignalfunksjon. men bare bidra til nødvendig Inndekning av netteiers kostnader.

Hensynet til ikke-disknminenng

I forsknften til energiloven § 4-4 pkt. b heter det at netteler ikke skal dlsknminere mellom
brukerne av nettet, men tilby like tariffer justert for brukstid, leveringskvalitet m.v Forskriften
hjemler også at NVE gir ut nærmere retningslinjer. De gjeldende retningslinjer for beregning
av overføringstariffer ble utgitt I oktober 1995 med virkningsdato fra 1. januar 1996
Oslo Energi bruker årets høyeste effektuttak som avregningsrunnlag Dette betyr at
brukstiden får stor betydning for tanffen. Ved at denne tarifferingen praktiseres likt og
konsekvent kan dette heller ikke sies å være diskriminerende.
Retningslinjenes bestemmelser om tariffstruktur gir rom også for andre tanfferingsmodeller
enn den Oslo Energi har brukt; f.eks. høyere fastledd og effektgrunnlag basert på et
gjennomsnitt av maksimaleffekten i flere av årets måneder. Det installerte måleutstyret kan
utgjøre en begrensning mht. valg mellom ulike modeller.
Den tariffering som Oslo Energi bruker for den aktuelle kundegruppen slår særlig ugunstig
ut for kunder med kort brukstid. Sett i forhold til kostnadsstrukturen i nettet slår tarifferingen
ugunstig ut for nettbrukere med relativt lav belastning når nettet generelt er tungt belastet.
Imidlertid ville også andre tarifferingsmodeller kunne gi ugunstige utslag for enkelte kunder.
Det er etter NVEs syn ikke grunnlag for å pålegge Oslo Energi å endre tarifferingsmodellen.
NVE anser likevel at det ikke ville være i strid med forskrift og retningslinjer å ta særlig
hensyn til kunder med meget kort brukstid ved f.eks. å justere effektgrunnlaget i forhold til
en fastsatt minstebrukstid. Likeledes vil det etter NVEs oppfatning normalt ikke være i strid
med forskrift og retningslinjer å nedjustere effektgrunnlaget for kunder som har sin
maksimaleffekt i nettets lavlast og lite uttak i nettes høylast
En sentral bestemmelse i retningslinjene for beregning av overføringstariffer er at det skal
stimuleres til best mulig utnyttelse av nettet. Dette betyr at det ikke er ønskelig at de
bruksuavhengige ledd for nettkunder settes så høyt at disse velger å la være å bruke nettet.
Hvis lav betalingsvilje eller -evne for spesielle kunder faller sammen med et bruksmønster
som gjør at disse tarifferingsmessig kommer uheldig ut, forsterker dette argumentene for en
tariffjustering for de aktuelle kunder.
Oslo Bandykrets hevder at de neppe vil ha økonomisk styrke til å benytte bandybanen mer
enn en liten del av vinteren. Dette må eventuelt bety at bandykretsen velger å bare bruke
fryseanlegget med redusert effekt, feks når det er forholdsvis kaldt. Dette vil i så fall gi en
dårlig utnyttelse av nettet. Hvis man først kjører fryseanlegget for fullt en gang, vil
tilleggskostnaden for overføring ved videre bruk av anlegget være beskjeden. Kun de
marginale tapskostnader da kommer i tillegg. Forutsetningen for at Oslo Energis tariffmodell
stimulerer til en god utnytelse av nettet er dermed at bandykretsen ser seg tjent med å kjøre
anlegget for fullt minst en gang
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Utkoblbar overføring
Kunder som har alternativer til bruk av elektrisk kraft skal tilbys en tariff som dekker de
marginale kostnader knyttet til bruken av nettet, men for øvrig er så vidt gunstig at de velger
å bruke elektrisk kraft og dermed kraftnettet når dette gir den rimeligste dekning av
energibehovet
Os le bandykrets har ønsket å få tilbud om utkoblbar overføring. Oslo Energi mener at
bandybanen ikke tilfredstiller de krav som etter NVEs retningslinjer må til for å få utkoblbar
overføring.
Sett fra NVEs side er hovedhensikten med utkoblbar overføring å få en bedre utnyttelse av
nettet Bruk av utkoblbar overfønng vil kunne spare nettinvesteringer ved at kunder som har
lave kostnader ved å bli koblet ut, kan kobles ut når det er behov for dette. Dette vil i første
rekke gjelde kunder med brenselfyrt reserve. Hvis nettet i et område er svakt, kan det å tilby
utkoblbar overføring også til andre kunder være et mulig alternativ til nettinvesteringer Oslo
Energi påstår at nettet er så sterkt i dette området at det ikke er behov for å tilby utkoblbar
overføring ut fra hensynet til å frigjøre nettkapasitet NVE mener at dette må aksepteres, og
at Oslo Bandykrets ut fra disse forhold ikke har krav på å få tilbud om utkoblbar overføring
Etter retningslinjene kan netteier for å utnytte nettet optimalt tilby utkoblbar overføring til
annet uttak som har redusert krav til leveringssikkerhet. Oslo Energi mener at det i
bandybanens tilfelle ikke er grunnlag for å tilby utkoblbar overføring.
Det finnes ikke noe alternativ måte å få lagt is på i mildvær enn å bruke kunstfryseanlegget.
Det eneste alternativet er redusert bruk av kunstfryseanlegget og dermed banen. Hvis dette
ut fra økonomiske eller andre forhold framstår som et nærliggende og realistisk alternativ,
kan dette tilsi at bandybanen har redusert krav til leveringssikkerhet. NVE vil derfor ikke se
bort fra at det ut fra NVEs retningslinjer kunne være grunnlag for å tilby utkoblbar overføring
til denne typen kunde. Et problem ved denne vurderingen er at det kan være lett for en
kunde å hevde at han har reduserte krav til leveringssikkerhet så lenge han vet at faren for
utkobling uansett er svært liten.
Oslo Energi framhever som et argument i forbindelse med vurdering av utkoblbar overføring
til bandybanen at det er montert ny nettstasjon og lagt flere kabler. NVE vil peke på at det
generelt for alle kunder, også de med utkoblbar overføring, vil være kundespesifikke
nettdeler. Dette kan derfor etter NVEs syn ikke tillegges avgjørende betydning i vurdering
av om utkoblbar overføring skal tilbys eller ikke. En mulig løsning i forbindelse med kostbare
kundespesifikke installasjoner er bruk av anleggsbidrag.
NVE ser at det kan være argumenter for at å tilby utkoblbar overføring til bandybanen. NVE
finner imidlertid ikke tilstrekkelig grunnlag for å overprøve Oslo Energis konkrete vurdering
av at bandybanen ikke tilfredstiller kravene til å tilbud om utkoblbar overføring.

Kobling mellom kraftkjøp og overføringsavtale
Oslo Bandykrets representant antyder i sitt brev at Oslo Energi i sitt breva'! 13 oktober
1995 har formulert seg på en måte som kan tilsi at bytte av leverandør er en årsak til at en
ikke får en endret tariff Oslo Energi avviser i sitt brev til NVE at dette er tilfelle, og sier at
det som er skrevet tvert I mot må tolkes som en klar presisering at det Ikke er noen
sammenheng mellom leverandørbytte og hvilken overføringstariff som tilbys NVE ser ingen
grunn til å betvile Oslo Energis forklaring på dette punkt
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Opplysningsplikt
NVE har Ikke grunnlag for å SI at det foreligger noe klart brudd på nettelers opplysningsplikt
I denne saken NVE vII likevel understreke viktigheten av at netteier er åpen og
imøtekommende overfor nettkunder når det gjelder informasjon Nettkunder har også rett til
å fremme sine synspunkter overfor netteier og få disse vurdert

Oppsummering av vedtak
På bakgrunn av ovenstående og med hjemmel i forsknft til energiloven av 7 desember
1990 § 4-4 d har NVE fattet følgende vedtak
NVE aksepterer Oslo Energis tanffenng av bandybanen ved NIH og finner at denne Ikke er I
strid med retningslinjene for beregning av overføringstariffer. Det er klart at bandybanen får
en høy tanff beregnet som øre pr. kWh. Dette må imidlertid sees i sammenheng med meget
kort brukstid. I følge forsknften til energiloven er brukstid et av de forhold som skal
hensyn tas i tarifferingen

Det følger av det som er anført i dette brevet under avsnittene "Bruk av effektavregning" og
"Uprioritert overføring" at NVE oppfatter at det vil være mulig å inngå avtaler om lavere tariff
på samme eller endrede vilkår, uten at dette behøver medføre brudd på forskriften til
energiloven eller retningslinjene for beregning av overføringstariffer. NVE anser således at
gjeldende forskrift og retningslinjer ikke kan tolkes dithen at Oslo Energi er uten mulighet til
å justere regelverk og prakSIS slik at bandybanen får en annen tariff enn i dag.

Arne Venjum
fung. seksjonssjef

Likelydende brev Oslo Energi AS,

Postbo~:s

2481 Solli, 0202 Oslo

Kopi: Nærings- og energidepartementet

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærlngs- og energidepartementet Innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet fram til partene, Jf forvaltningslovens kap. VI Eventuell krage skal begrunnes skriftlig, stiles
til Nærtngs- og energidepartementet og sendes gjennom NVE
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NETTLEIEAVTALE
Vi viser til brev fra til NVE fra Lofotkraft AS av 29.12.95 der det stilles følgende spørsmål:
"- Kan Lofotkraft avgjøre hvem det skal opprettes nettleiekontrakt med, sluttbruker eller
kraftleverandø r?"
"- Kan Lofotkraft kreve gebyr ved manglende måleravlesning - ta det med som et tillegg i vår
netteleikontrakt? Praksisen er ikke vanlig for våre egne kraftkunder."
Vi vil også vise til kopi til NVE av brev fra Buskerud Energi AS til Lofotkraft datert 06.12.95 der det vises
til at det er vanskelig for Buskerud å få til EN ordning med nettkontrakt mellom Lofotkraft og Buskerud
Energi for nye kunder, selv om det allerede er opprettet slik kontrakt for en del av de kundene
Buskerud Energi har i nettet til Lofotkraft.
Buskerud Energi skriver i samme brev. "Dersom det ikke skal være mulig for en ny leverandør å tegne
nettkontrakt på vegne av kunden, forutsetter vi at også Lofotkrafts egne kunder mottar separat regning
på nettleie. I tilfelle dette ikke gjøres, forskjellsbehandler netteier energileverandørene. Dette gir ikke
energiloven anledning til".
NVE har behandlet dette spørsmålet ved flere anledninger siden energiloven ble innført i 1991.
forbindelse med fornying av omsetningskonsesjonene i 1993 ble spørsmålet behandlet i brev til
omsetningskonsesjonærene datert 16.06.93. I brevet skriver NVE:
"Grunnlaget for våre vurderinger av partsforhold i nettavtaler var at tilknytningsvilkår bør være
uavhengig av hvem som er kraftleverandør. I rundskriv MM 2-93 har NVE oppfordret bransjen til å
utvikle og ta å ta i bruk standard kontrakter basert på dette prinsipp. Dette innebærer at everkene må
etablere adskilte nettavtaler og kraftskjøpsavtaler også for de kunder som i dag er totalkunder
Foreløpig har everkene vært tilbakeholdne med å gjennomføre et slikt skille i sine kontraktsvilkår.
Det er fortsatt NVEs oppfatning at kompliserte overføringskontrakter som ensidig fastsettes av netleier
som monopol1st kan utgjøre en barriere for sluttbrukeres adgang til markedet.
NVE vil derfor foreloplg Ikke sette begrensninger for selgers/omsetters muligheter til å inngå
nettleleavt31e for Ir:veranser helt frem til den enkelte sluttbruker"
Siden 1993 har det skjedd en betydelig utvikling på dette område! Fra og med 1995 har NVEs
retningslinjer for beregning av overføringstariffer stilt som krav at everkene i sine fakturarer gjør et klart
skille mellom priser og kostnader som gjelder kraftkjøp og priser og kostnader som gjelder overføring
av kraft.
/":ontor;,dresse M,ddeitllUnsoafe 29
Post;,drcssc Postboks 509 ( Ma,
1730 i C'.~i(1

Tele/on 22 95 95 95
Telefax 22959000

('C:;/8,ro 0803 5052055
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NVE vil forøvrig vise til at ENFO har utarbeidet utkast til standardkontrakter som langt på vei
tilfredsstiller kravet om at kraftkjøpskontrakten og overføringsavtalen utgjør separate deler. Vi vil videre
vise til at Konkurransetilsynet har utarbeidet forslag til retningslinjer for prisinformasjon vedrørende
kraftkjøp og overføring
NVE er derfor av den oppfatning at mange av de fornold som tidligere talte for å tillate at
kraftleverandør slo som part i overføringsavtalen fram til sluttbruker ikke har samme tyngde som
tidligere. Samtidig er det flere forhold som nå taler for at nettilknytning og fakturering av overføring bør
skje direkte mellom lokal nelteier og sluttbruker. Et forhold er at NVEs "Retningslinjer for måling og
avregning av kraftomsetning" gir netteier en sentral rolle på dette området. Netteier er ansvarlig for alle
måleverdier fra det målepunkt som finnes i hans nett, og skal oversende timesverdier som
avregningsdata til Statnett Marked på vegne av den enkelte leverandør. Vi har også sett at flere rene
krafteleverandører har vært svært uryddige i sin videre fakturering av overføring til sluttkundene. En kan
som oppsummering si at en målsetning om et klarest mulig skille mellom kraffkjøp og overføring tilsier
at avtale om nettilknytning og fakturering håndteres direkte mellom lokal netteier og sluttbruker, slik at
avtale og fakturering ikke behøver å endres ved skifte av krafteleverandør.
På denne bakgrunn har NVE i siste versjon av retningslinjene for beregning av overføringstariffer (NVE,
oktober 1995) tatt inn følgende fonnulering under punkt 2. Punkttaritfsystemets prinsipper:
•- Som hovedregel skal sluttbruker inngå nettavtale med netteieren".
NVE finner allikevel å understreke at det foreløpig ikke er innført et pålegg om at nettavtalen skal
inngås direkte mellom sluttbruker og netteier. Om et slikt påbud bør innføres vil bli nærmere vurdert i
forbindelse med fomyelse av omsetningskonsesjonene i 1996. NVE vil imidlertid allerede nå påpeke at
vi ser mange forhold som taler for å innføre et slikt pålegg.
NVE vil understreke at det hviler et sær1ig ansvar på de everk som krever nettavtale direkte med
sluttbruker å etablere en ryddig praksis i henhold til de retningslinjer som gjelder for separasjon av
kraftkjøp og overføring i avtaler, prisinformasjon og fakturering.
NVE vil forøvrig bemerke at vi ikke i dag anser at separate fakturaer for kraftkjøp og overføring er et
nødvendig krav, så lenge selve fakturaen er ryddig og informativ i forhold hvilke priser og kostnader
som gjelder kraftkjøpet og hvilke som gjelder overføring.
Til spørsmålet om gebyr ved manglende måleravlesning vil NVE vise til det grunnleggende krav til
netteiere om at de ikke må diskriminere brukere av nettet etter hvilket selskap som er kraftlevenrandør.
Vi vil understreke at alle rutiner for måleravlesning må legges opp slik at de ikke forskjellsbehandler
Lofotkraft som kraftleverandør og andre leverandører til abonnenter tilknyttet distribusjonsnettet til
Lofotkraft.
NVE finner ikke grunnlag for å gå nærmere inn på de konkrete forhold der det kan være uenighet
mellom Lofotk"aft og Buskerud Energi, men be om at partene søker å komme fram til enighet innenfor
de anbefalinger som er gitt i dette brevet.
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Arne Venjum
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Forespørsel fra NHO vedrørende beregningsgrunnlaget for overføringstariffene
Vi viser til Deres brev av 11. april 1996 der De viser til en forespørsel fra NHO som med
utgangspunkt i NVEs effektivitetsundersøkelse ber om regnskaps- og budsjettopplysninger
for Orkdal Elverk. Av Deres brev forstår NVE at Orkdal Elverk ikke uten videre ønsker å
besvare henvendelsen i den form den er gitt. Vi viser også til telefonsamtale 22. april der De
gav uttrykk for at Orkdal Elverk ikke ønsker å holde skjult opplysninger vedrørende
monopoldriften, men at det ønskes en avklaring vedrørende hvem det er som skal vurdere
avkastning og drift i fordelingsnettet videre fremover.
NHO har rettet forespørselen til everkene på selvstendig grunnlag uten å underrette NVE på
forhånd. NHO viser til en effektivitetsundersøkelse utført av NVE som NVE har gjort kjent
gjennom presentasjon på seminarer der everkene, NHO og andre var invitert. Hensikten
med presentasjonen var å gjøre netteiere og nettkunder informert om NVEs arbeid med
monopolkontroll.
NVE har i den siste tiden mottatt henvendelser fra flere everk som opplyser at de har fått
tilsvarende forespørsel som Dem. NHO har konkret bedt everkene om regnskapstall og
budsjetterte størrelser for totale kostnader som dekkes gjennom tariffene, avskrivninger og
avkastning på investert kapital. I NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer av
oktober 1995, kapittel 3, står det at "netfeier har informasjonsplikt om sine overføringstariffer

i forhold til - andre netteiere, - faktiske og potensielle netfkunder, - NVE" I retningslinjene er
det i kapittel 7 spesifisert hva informasjonsplikten omfatter Sitatet må tolkes dithen at
Orkdal Elverk ikke er forpliktet gjennom NVEs retningslinjer til å besvare henvendelsen fra
NHO i den form den er gitt
I utøvelsen av vår funksjon som monopolkontrollør har NVE hyppig kontakt med NHO. I en
rekke tvistesaker som har vært til behandling i NVE har NHO representert nettkundene, og
organisasjonen er en naturlig høringsinstans ved utarbeidelse og revisjon av forskrifter og

F\Mlv1ART\ORK NHO
Kontoradresse. MtdiJellhunsgate 29
Postadresse Postboks 5091, Maj
0301 Oslo

Telefon 22959595
Telefax 22959000

Bankgtro 6003 06 04221
PostgIro. 0803 5052055

Org. nr.. NO 970 205 039 MVA
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retningslinjer. De opplysningene som NHO her har bedt om er aggregerte størrelser for
monopolvirksomheten som bør være åpent tilgjengelige. Vi vil i denne sammenheng også
vise til forskriften til energiloven der det heter at omsetningskonsesjonærer i sin årsberetning
skal gi separat regnskapsinformasjon om resultatenhetene innen monopolaktiviteten. NVE
råder derfor Orkdal Elverk til å besvare henvendelsen fra NHO.
NVE ønsker å avklare spørsmålet om hvem som skal vurdere avkastning og drift i
fordelingsnettet i tiden fremover. Av energiloven og dens forskrift går det klart frem at det
er NVE som har ansvaret for monopolkontrollen. Monopolkontrollen er utformet slik at
nettkunder er sikret rett til innsyn i netteiers beregningsgrunnlag for tariffer. Nettkundene
skal således selv kunne skaffe seg et bilde av kostnadene og inntektene til netteieren som
opererer i et monopolmarked. Ved uenighet om beregningsgrunnlaget for tariffene vil
nettkunden kunne bringe forholdet inn for NVE som en tvistesak.
NVE har valgt å gi everkene og representanter for nettkundene innsyn i vårt pågående
arbeid med monopolkontroll gjennom å presentere målemetoder for effektivitet og resultater
fra undersøkelsene. Som forvaltningsorgan ser vi det som en naturlig del av vår oppgave å
gi berørte parter innsyn i vårt arbeid.
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DIFFERENSIERING AV NETT ARIFF FOR HUSHOLDNINGSKUNDER
NVE viser til Deres brev av 6 februar 1996 og vedlagte kopi av brev fra Trondheim og
omegn boligbyggelag.
I sitt brev argumenterer Trondheim og omegn boligbyggelag (TOBB) for at overføringstariffen for elektrisk kraft bør differensieres og avspeile de faktiske kostnader henførbar til
den enkelte abonnent. Ut fra dette mener TOBB at beboere i borettslag og øvrig konsentrert
bebyggelse bør nyte godt av de lavere (overførings-)kostnader som konsentrert bebyggelse
gir.

Prinsipper for tariffutformingen
I forskriften til energiloven § 4-4 b heter det: "Konsesjonæren bør i størst mulig grad utforme
tariffer som gjenspeiler belastningen på nettet. Konsesjonæren må ikke diskriminere
brukere av nettet, men tilby like tariffer justert for forskjeller i brukstid, leveringskvalitet m.v'"
Det framgår av retningslinjene for beregning av overføringstariffer at det bærende prinsipp
er at brukere av nettet skal stilles over for en pris som er lik den marginale kostnad disse
aktørene påfører nettet. Dette skal gjøres gjennom bruksavhengige ledd i overføringstariffen, dvs. prisledd som varierer med kundens løpende uttak eller innmating. Gitt at det
ikke er kapasitetsproblemer i nettet vil den eneste realøkonomiske kostnad som en
nettbruker påfører nettsystemet være den marginale tapskostnad som nettbrukeren er
opphav til

Gruppevis differensiering av tariffene
Inntektene fra de bruksavhengige ledd vil imidlertid ikke gi kostnadsdekning for netteier.
Overføringstariffen må derfor i tillegg inneholde bruksuavhengige ledd som skal dekke de
resterende kostnader for netteier Etter forskriften til energiloven skal tariffene være ikkediskriminerende, men forhold som brukstid og leveringskvalitet skal hensyntas Et særtrekk
ved kostnadene i kraftnettet er en høy andel av faste kostnader som er vanskelig å henføre
direkte til den enkelte nettkunde Dette bør få som følge at tariffene innen hvert nettnivå
(spenningsnivå) baseres på en viss grad av gjennomsnittsbetraktning for de faste
kostnadene. Vi er derfor kritisk til at netteiere forsøker å konstruere tariffer ved å direkte
henføre utvalgte deler av de faste kostnadene til ulike kunder og kundegrupper. Det vil ut
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fra dette feks Ikke være grunnlag for at nettkundene i ulike geografiske deler innenfor
samme konsesjonsområde betaler ulike tariffer (ut over marginaltapsledd). Bruk av
anleggsbidrag VII gjøre at kunder som er kostbare å knytte til nettet vil måtte betale deler av
dette selv
Uttakets bidrag til systembelastningen og hvilken leveringskvalitet kunden får vil variere
mellom de ulike utvekslingspunktene i nettet. Brukstiden vil variere fra kunde til kunde.
Dette er I pnnslppet individuelle forhold, og tilsier i så måte ikke noe gruppeinndeling av
kundene Etter NVEs syn tilsier ikke-diskrimineringsprinsipet i forskriften til energiloven at en
bør være forsiktig med å dele nettkundene inn etter gruppetilhørighet og differensiere
tariffen ut fra dette På grunnlag av gjennomgående og systematiske forskjeller mellom
grupper m.ht. bl.a. brukstid har NVE likevel akseptert en inndeling med ulike tariffer for
ulike kundegrupper. Aktuelle kundegrupper er her næringsdrivende, husholdninger og
fritidsbollg~r NVE mener også at det er aktuelt å bruke tariffer hvor en feks. differensierer
tariffledd etter uttatt kvantum. For kunder med effektmåling vil det i noen grad være mulig å
Ivareta individuelle forskjeller I bruksmønster uten gruppeinndeling.
NVE anerkjenner at konsentrert bebyggelse gir kostnadsfordeler m.h.t. kraftoverføring i
forhold til spredt bebyggelse. Dette har bl.a. kommet fram på møter mellom NVE og
representanter fra boligbyggelag. En stor del av disse kostnadsfordelene er knyttet til
investeringssiden. Bruk av anleggsbidrag ved investeringer vil kunne utjevne noe av
forskjellene mellom dyre og rimelige tilknytninger. Et problem er her at praksis for bruk av
anleggsbidrag varierer mye fra netteier til netteier, og det har også vært store variasjoner
over tid

Bruk av fellesmåling
Retningslinjene for beregning av overføringstariffer åpner for at boligblokker og forretningsgårder med flere kunder som i utgangspunktet er målt hver for seg kan bli fellesmålt. Dette
kan gi kostnadsgevinster for kundene i disse blokkene/gårdene. Etter NVEs oppfatning
trekker kravet ti! ikke-diskriminering og likebehandling sammen med en rimelighetsvurdering
i retning av at boligblokker og forretningsgårder bør kunne fellesmåles. Uttaket fra en boligblokk eller forretningsgård kan ofte være sammenlignbart med uttaket hos en industrikunde.
Industrikunden, som måles over en måler, vil i forhold til f.eks. boligblokka kunne få en
"sammenlagringsgevinst" og eventuell fordel av å bli avregnet på et høyere effektnivå (ved
kvantumsdifferensierte tariffer) eller høyere nettnivå. Normalt bør fellesmåling skje ved det
eiermessige skille mellom netteier og kunde. Den fellesmålte kunden (f.eks. borettslaget) vil
da stå ansvarlig overfor netteier, og det som skjer bak målepunktet er ikke netteiers ansvar.
Den fellesmålte kunden vil selv være ansvarlig for måling og fordeling av kostnader mellom
enkeltkundene
T088 tar i Sitt brev opp at det er påtrykk for å installere avanserte målesystemer i
borettslag, evt. også ombygge deler av forsyningsnettet til borettslagene for å tilpasse
seg/utnytte ekSisterende tanffsystemer, og at disse investeringene I det store og det hele er
samfunnsøkonomisk ulønnsomme På denne bakgrunn synes det mer rasjonelt å lage
tanffsystemer som best mulig utnytter eksisterende investeringer.
NVE godtar I utgangspunktet Ikke endnnger av målerplassering eller andre endringer i
nettbildet som I det vesentligste bare har omfordelingsvirkninger, og hvor den samfunnsøkonomiske nettovirkningen Ilke gjerne kan være negativ som positiv. Ved overgang til
feIlesmåling VII det bl.a være nødvendig å ha en måler på felles inntaksledning. Det finnes
normalt ikke fra før, så dette må installeres, og medfører en kostnad. I sine retningslinjer har
NVE som nevnt åpnet for overgang til fellesmåling av boligblokker og forretningsårder på
visse vilkår, selv om dette ikke alltid vil gir en netto effektivitetsgevinst. Dette kan etter vårt
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syn likevel forsvares ut fra en rimelighetsvurdering og ut fra hensynet til likebehandling av
ulike kundegrupper med sammenlignbare uttak. Hvis det er et betydelig antall kunder som
skal felles måles vil også målerkostnadene være svært beskjedne regnet pr. kunde. Regneeksempler NVE har gjort tyder også på at det må være et visst antall leligheter for at
fellesmåling skal kunne bli lønnsomt for og dermed av interesse tor kunden.
NVE anser at større ombygginger av nettet for å få til fellesmåling i liten grad vil være
aktuelt. Eventuelle ombyggingskostnader i denne sammenheng vil måtte bekostes av
kunden. Av og til vil det være nødvendig at noe nettanlegg overdras fra netteier til nettkunde for at fellesmåling skal kunne finne sted ved eierskillet. NVE har ikke generelle
motforestilinger mot slike overdragelser (av konsesjonsfrie lavspentanlegg) så lenge dette
synes rimelig i det enkelte tilfelle.

Alternativer til fellesmåling
Som et alternativ til fellesmåling kunne boligblokker o.l. i tariffmessig sammenheng
tilgodeses ved å bruke summasjonsmåling, eller en kunne gi en lavere tariff for kunder som
bor i boligblokker. NVE har ut fra en totalvurdering kommet til at det ikke er riktig å åpne for
summasjonsmåling eller generelt gi en redusert tariff for kunder i boligblokker. Dette vil
være et skritt i retning av individuelle tariffer uten at dette er basert på realøkonomiske
kostnader ved bruk av nettet. Det er også vår oppfatning at dette vil kunne komme i konflikt
med energilovforskriftens krav om ikke-diskriminerende tariffer.
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NETTLEIEN I HEMSEDAL KOMMUNE
Norges vassdrags- og energiverk (NVE) viser til Deres brev av 8. november 1995. NVE
baklager at det har tatt så vidt lang tid før De har fått svar på denne henvendelsen. I brevet
framsetter De en klage på nettleien i Hemsedal kommune, og De ber om en kommentar fra
NVE.
NVE er i følge 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 gitt myndighet til å avgjøre tvister om tariffer og vilkår for
overføring av kraft. Forskriften til energiloven gir også hjemmel for NVEs retningslinjer for
beregning av overføringstariffer. Disse retningslinjene legges til grunn ved behandlingen av
tvistesaker. Vi gjør samtidig oppmerksom på at NVE ikke har noen myndighet når det
gjelder vilkår for Hemsedal Energis kraftsalg.
De ber i Deres brev om at NVE kommenterer innholdet i brevet. NVE har ut fra dette ikke
behandlet saken som en tvistesak, men en forespørsel. Dette er ikke til hinder for at De i
ettertid kan be om at saken behandles som en tvistesak.
Nivået på overføringstariffene varierer mye fra nettområde til nettområde Hver områdekonsesjonær utarbeider tariffer med basis i de kostnader·og det kundegrunnlag som finnes i
dennes område. Naturgitte forhold som avstander, terreng og klima samt forskjeller i alder
på nettet er blant årsakene til at overføringstariffene varierer så vidt mye som de gjør. I
NVEs publikasjon "Statistikk over overføringstariffer i regional- og distribusjonsnett 1995"
framgår det at Hemsedals overføringspris til husholdninger (gitt et forbruk på 18.000 kWh
pr. år) ligger på 15,5 øre/kWh ekslusiv statlige avgifter. Dette er lavere enn gjennomsnittet
for netteiere i Buskerud fylke, og også lavere enn det uveide landsgjennomsnittet som er
20,2 øre
De kostnader en nettbruker direkte påfører nettet ved sitt uttak av kraft er knyttet til fysiske
tap (marginale tapskostnader). Overføringstariffen for hytter, husholdninger og andre
mindre nettkunder er en såkalt H4-tariff som består av et årlig fastledd og et energiledd.
Etter NVEs retningslinjer for beregning av overføringstanffer skal H4-tariffen utformes slik at
energileddet minst dekker de beregnede marginale tapskostnader som følge av kundens
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bruk av nettet. Fastleddet skal minimum dekke kundespesfikke kostnader, som omfatter
bla måling og avregning
Tapskostnader og kundespesifikke kostnader utgjør bare en begrenset del av de totale
kostnadene I nettet. En stor del av kostnadene i nettet er faste og Ikke knyttet direkte til den
løpende bruken av nettet. Disse kostnadene kan ikke direkte henføres til den enkelte
nettkunde. men må også dekkes inn gjennom tariffen. NVE har så langt ikke funnet
grunnlag for å fastsette en eksakt metode for hvordan restkostnadene skal fordeles på
tanffleddene. Det er vanlig å legge i hvert fall en del av restkostnadene i fastleddet Den
relative fordelingen på fastledd og energiledd har betydning for hvordan de samlede
overfønngskostnadene fordeles på kunder med høyt og lavt strømforbruk.
Måten tariffene utformes på vil måtte bety at nettkunder med et meget lavt energiuttak i
forhold til gjennomsnittskunden vil få en høy tariff regnet pr. kWh uttak. For enhver kunde
som ønsker å knytte seg til nettet må det bygges og vedlikholdes nett helt fra kraftkilde og
fram til uttak som er dimensjonert for å tåle belastningen når kunden har sitt maksimale
effektuttak Dette gjelder også for en hytte med et meget lavt årlig strømforbruk. Ut fra
kostnadsstrukturen i nettet er det ikke nødvendigvis urimelig at overføringsprisen beregnet
pr. kWh blir høy for kunder med lavt årlig energiuttak.

I forskriften til energiloven § 4-4 b heter det: "Konsesjonæren bør i størst mulig grad utforme
tariffer som gjenspeiler belastningen på nettet. Konsesjonæren må ikke diskriminere
brukere av nettet, men tilby like tariffer justert for forskjeller i brukstid, leveringskvalitet m.v."
Brukstida er et forholdstall for årlig energiuttak over årets maksimale effektuttak. Lang
brukstid betyr en jevn, konstant belastning av nettet. Kort brukstid betyr mer ujevn
belastning med kortvarige belastningstopper. Gitt samme energi uttak gir kortere brukstid
behov for et sterkere og mer kostbart nett.
Selv om hyttekunder vanligvis har et langt lavere energiuttak pr. år enn husholdningskunder
kan det maksimale effektuttaket være forholdsvis høyt. Dette betyr at brukstida ofte er
betydelig kortere for hyttekunder enn for husholdningskunder. Samtidig er hyttenes bidrag
til inndekning av faste kostnader gjennom energileddet mindre enn husholdningenes p.g.a.
lavere strømforbruk. En del netteiere har en noe høyere tariff for hyttekunder enn for husholdningskunder. Dette gjelder ikke Hemsedal Energi. Til gjengjeld opererer Hemsedal
Energi med et relativt høyt fastledd for alle, noe som bidrar til at hyttekundene må betale en
forholdsvis høy andel av de faste kostnadene i nettet selv uten en differensiering. Ut fra
bruktidsforhold kan dette være rimelig.
Overføringsnettene er konsesjonspliktige virksomheter underlagt NVEs monopolregulering.
Omsetningen av kraft er ikke underlagt denne type regulering. Overføringstariffer skal
betales til den netteier kunden er tilknyttet, uavhengig av hvem som er kraftleverandør
Overføringstariffene skal ikke endres som følge av bytte av kraftleverandør Lønnsomheten
ved bytte av kraftleverandør er dermed i prinsippet uavhengig av nivået på overføringstariffen Netteier har imidlertid rett til å ta gebyr av nettkunder i forbindelse med skifte av
kraftleverandør for å dekke sine kostnader ved å håndtere byttet Nærmere bestemmelser
om dette er qitt i NVEs "Retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning"
For tiden har netteler anledning til å ta et gebyr på kr 200 + mva. for hver gang en
nettkunde skifter leverandør I tillegg kan netteier ta et gebyr på kr 4.000 + mva. pr år fra
hver leverandør som selger kraft i netteiers nett Når leverandøren først har en kunde
innenfor et nett er det ikke noe ekstra gebyr for å levere til flere kunder.
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Det er varierende praksis for bruk av fastledd ved kraftleveranser. En del leverandører
bruker ikke fastledd. For de som bruker fastledd er dette gjennomgående langt lavere enn
hva som gjelder for fastleddet i H4-overføringstariffen.
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