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1. Innledning
Med hjemmel i "energilovforskriften" § 9-2 er NVE girt myndighet til å treffe
avgjørelse når det oppstår uenighet om bl.a. vilkår for markedsadgang og
tariffer.
Denne rapporten viser vedtak som er behandlet i 20 12. De behandlede sakene
presenterer forskjellige typer problemstillinger. Formålet med rapporten er å gi
en oversikt over de sake r som har vært til behandling. Konklusjoner fra den
enkelte sak kan ikke ukritisk kopieres til andre saker. Vi tror imidlertid at
rapporten gir en gjennomgang av saksbehandl ing som er nyttig for alle parter
som har interesse av spørsmål vedrørende vilkår og tariffer for overføring i
elektriske nett.
l konkrete problemstillinger bør en primært konsultere "energ ilovforskriften":
Forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 (sist endret 07.12.2012 nr. 1154) om
produksjon, omformi ng, overføring, omsetni ng, fordeling og bruk av energi
m.m. og Forskrift av I l. mars 1999 nr. 302 (sist endret 04.12.2012 nr. I 137)
om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten
og tariffer.
Kapittel 2 - statistiske opp lysninger om vedtakene i 2012.
Kapittel 3 - oppstilling over behandlede saker samt klagepunktene og hvem
som er part i saken. Dokumentet inneholder 23 enkeltvedtak, hvor avgjørelsen
er fattet av NVE i 2012. Videre gis det opp lysning om hvorvidt saken er blitt
behandlet av Olje- og energidepartementet.

7

2. Statistikk - vedtak
I det etterfø lgende gis noen stat ist iske opplysninger vedrørende vedtak om
tariffer og vilkår for overføring av kraft i 20 12.

Vedtak:

•

Antall innkomne klagesaker
( rest tidligere + 32 nye saker i 20 12):

44*)

•

Anta ll saker der avgjørelse er fattet av NVE:

23*)

•

Antall vedtak der NVEs avgjørelse er påklaget til
Olje- og energidepartementet (OED):

7**)

*)

De resterende 21 sakene er ikke ferdigbehandlet i 20 12.

**)

I løpet av 2012 er 7 saker oversendt til OED, og per 3 1. 12.20 12 var fire
av disse ti l behandling i NVE. I to av sakene har DEO sluttet seg ti l
NVEs vedtak .
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2.1

Historisk oversiktsaksbehandling av vedtak: 1991 - 31.12.2012

JrJorskrift til energiloven , § 9-2 , og forskrift: om økonomisk og teknisk rapportering ,
inntektsramme for nettvisksomhelen og tariffer, § 13~5 , 6 .ledd.

Nye saker

Rest fra

Vedtak i

Avsluttet

Rest til

Antall

Klager i

i perioden

forrige

perioden

u/vedtak

neste

som er

% av

o~

~eriode

~å kla~el

vedtak

~eriode

annet

1991/92

45

O

16

23

6

10

63

1993

94

6

32

19

49

9

28

1994

22

49

27

13

31

6

22

1995

38

31

23

10

36

5

22

1996

30

36

27

16

23

7

26

1997

33

23

34

4

18

14

41

1998

19

18

20

8

9

5

25

1999

15

9

14

10

7

50

2000

27

10

30

7

5

17

2001

20

7

20

6

4

20

2002

27

6

26

6

7

27

2003

50

6

51

5

9

18

2004

35

5

28

12

4

14

2005

17

12

22

3

4

5

23

2006

33

4

27

2

8

6

22

2007

36

8

34

10

9

26

2008

35

10

39

6

8

21

2009

27

6

22

11

11

50

2010

33

11

27

16

5

19

2011

27

16

21

12

5

24

2012

32

12

23

21

7

30

SUM

695

148

26

10

563

10
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3. Vedtak - 2012
Dette kap itte l inneholder behandlede saker samt enkeltvedtak som er fattet av
NVE i 2012. Nedenfor gis det en oppsti ll ing over behand lede saker samt
klagepunktene og hvem som er part i saken. NVE bar bl. a. fattet vedtak i 23
saker iht. forvaltn ingslovens bestemme lser. Videre er det kommentert Dill
saken er påklaget til Olje- og energidepartementet (OED) samt OEDs vedtak.
NVEs " uNa/gle " behandlede sakerforeligger i brev/orm (nr. 1-23)

SAK NR . 01-2012
Netteier: Eidsiva Nett AS
Klager : Opp land Energi AS
Sa ken gjelder: Klage p å ellergdedd jol' innmalillg.
NVEs beha ndlin g: NVEs vedtak 09 .01.20 12 201106 194-4.
Påklaget: Saken er ikke påklaget.
SAK NR. 02-2012
Netteier: Varanger Kraftnett AS
Saken gjelder: Ved/ak om rellillg og varsel om IVollgsmulkr.
NVEs beha ndlin g: NVEs vedtak 11.01.20 12 20 1102253-10.
På kl aget: Saken er ikke påklaget.
SAK NR. 03-2012
Netteier: Agder Energi Nett AS
Klager : Nyli Borettslag I
Sa ken gjelder: Klage på avvikling av fellesmålillg.
NVEs be handlin g: NVEs vedtak 07 .02.20 12 201107428-5.
På kl aget: Saken er påklaget til OED.

OED harforeløpig ikke fattet noe endelig vedtak.
SAK NR. 04-2012
Netteier: Troms Kraft Nett AS
Saken gjelder: Ved/ak om rellil1g og varsel om tVGligsmufk/.
NVEs beha ndlin g: NVEs vedtak 02.03.20 12 20100289 1-11.
På kl aget: Saken er ikke påklaget.
SAK NR. 05-2012
Netteier: Helge landskraft AS
Sa ken gjelder: Tifkl1y/nillgsplikt Leiråga kraftverk - ved/ak om brudd på

filknylningspfiktell og varsel om Ivangsl11ulk/.
NVEs be ha ndling: NVEs vedtak 02 .03.20 12 201107054-3.
På kl aget: Saken er ikke påklaget.

II

SAK NR. 06-201 2
Netteier: Elverum Nett AS
Saken gjelder: Vedtak om overlredelsesgebyr - Manglende farijfer;lIg av
produhjon.
NVEs behan~ling: NVES ve~tak 12.03.2012 20100288 1-9.
Påklaget: Saken er påklaget til DEO.
DED hflr i brev llJl22.08.2012 sluflet ser: til NVE.tt l/et/tllk.
SAK NR. 07-2012
Netteier: Forsand Elverk KF
Klager: Sigmund Fossmark
Saken gjelder: Klage på/orde/ing av li/sklidd li! uljevnillg av
oveIføringstariffer meltom lamdegrupper
NVEs behandling: NVEs vedtak 30.03.20 12 201105119-6.
Påklaget: Saken er ikke påklaget.
SAK NR. 08-2012
Netteier: Statnett SF
Klager: Norcem AS
Saken gjelder: Klage på avslag 0111 å inkludere Norcem Kjøpsvik som
krajtillfel1siv industri; k.Jaktormodellen.
NVEs behandling: NVEs vedtak 17.04.2012 201106554-8.
Påklaget: Saken er påklaget til OEO.
DE/) Itllr i hrev liV 12.11.2012 sluttet seg til NVE., vedtllk.
SA K NR. 09-2012
Netteier: Skagerak Nett AS
Klager: Basa-Huset AS v/Wiersholm, Me llbye&Bech advokatfirma
Saken gjelder: NVEs vurdering i klage på varslet omlegging liI
lavspelltmålillg og oppsplitting av abollllemenler.
NVEs behandling: NVEs vedtak 15.052012 201200433-5.
Påklaget: Saken er ikke påklaget.
SA K NR. 10-20 12
Netteier: TrønderEnergi Nett AS
Klager: NTNU Eiendomsforvaltning
Saken gjelder: Klage p å tarifffor høyspenningsanlegg.
NVEs behandling: NVEs vedtak 05.06.2012 201107666-4.
Påklaget: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 11-2012
Netteier: Austevo ll Kraftlag BA
Saken gjelder: Ved/ak om retting og varsel om tvaligsmlilkt.
NVEs behandling: NVEs vedtak 29.06 ..2012 20 1105867-9.
Påklaget: Saken er ikke påklaget.
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SAK NR . 12-2012
Netteier: Tysnes Kraftlag SA
Saken gjelder: Vedtak om retting og varsel om fVGlIgsl11ulkl.
NVEs behandling: NVEs vedtak 29.06 .. 2012 201106788- 10.
Påklaget: Saken er ikke påklaget.
SAK NR. 13 -2012
Netteier: Agder Energi Nett AS
Klager: Scanwatt AS

Saken gjelder: Klage på avslag ol11l1el/Ukllyfllillg.
NVEs behandling: NVEs vedtak 29.06.20 12 20 120 1535-7.
På klaget: Saken er ikke påklaget.
SAK NR. 14-2012
Netteier: Energi l FollolRøyken

Klager: Sverre Hakestad
Saken gjelder: Klage på Jak/lira vedr. arbeid ur/ørt for endring av
i 1111 tales Iedll i Ilg.
NVEs be handlin g: NVEs vedtak 05.07.20 12 201203446-5.
Påklaget: Saken er ikke påklaget.
SAK NR. 15-2012
Netteier: Helge landskraft AS
Klager: Småkraft AS
Sa ken gjelder: Klage p å brudd på lilkuylllingsplikten.
NVEs behandling: NVEs vedtak 10.07.2012 20 1201517-9.
På klaget: Saken er ikke påklaget.
SAK NR. 16-2012
Netteier: Løvenskio ld-Fossum Kraft AS
)(Jager: H&E Eiendom v/Kluge Advokatfirma DA
Sa ken gjelder: Klage på clllieggsbidragfor li/knY/iling av lIylf lIærillgsbygg.
NVEs be handling: NVEs vedtak 23.07.20 12 20 1104874-1 I.
Påklaget: Saken er ikke påklaget.
SAK NR. 17-201 2
Netteier: Skagerak Nett AS
Klager: Advokatfirma Bjerknes Wahl-Larsen AS
Saken gjelder: Klage fra jordval1l1ingslag i Vestfold på l1ellfari!f hos
Skagerak NeI!.
NVEs behandling: NVEs vedtak 10.08.2012 201201249-5.
Påklaget: Saken er ikke påklaget.
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SA K

R.18-2012

Netteier: Agder Energi Ne« AS

Klager: So lheimsdalen velforening vI ProJure Advokatfirma DA
Sa ken gjeld er: Klage på Gnleggsbidragfor hyltekIlIIder i SolheimsdaleIl.

NVEs bd,andling: NVEs vedtak 20.08.2012 20 1200906-6.
Påklaget: Saken er påklaget til DEO.
OEf) harforeløpig ikke jalle/lloe endelig vedtak.
SAK NR. 19-2012
Netteier : SFE Nett AS
Kla ge r: Siri Landøy og Terj e Ekerhovd
Sa ken gjelder: Klage på GlIleggsbidrag.
NVEs behandlin g: NVEs vedtak 08. 10.20 12 201205337-6.
Påklaget: Saken er anket og er ti l behandl ing i NVE .
SAK NR. 20-2012
Nett eier: Troms Kraft Nett AS

Kl ager: Barl indhaug Eiendom AS
Sa ken gjeld er: Klage på krav om jremsl.y"dillgskosfllad.

NVEs behandling: NVEs vedtak 15.10.2012 20 1203240-6.
Påklaget: Saken er påk laget til DEO.
OEIJ harforlop ig ikke fallet noe endelig vedlok.

SAK NR. 21-2012
Nett eier: Norsk Hydro ASA

Kla ger: Årdal Energi KF vI Advokatfinna Haavind
Saken gjeld er: Klage på tariffering av I/eltoll/egg.
NVEs behandlin g: NVEs vedtak 30. 10.20 12 20 1201 150-4.
Påkl aget: Saken er påklaget til DEO.
OED harforeløpig ikke/anelnoe endelig vedtak.
SAK NR. 22-2012
Nett eier: Voss Energi AS

Klager: Småkraft AS
Sa ken gjelder: NV!::':; vurdering i klage på overholdelse av tilknylllingspliklen.

NVEs behandlin g: NVEs vedtak 15.11.2012 20 1203540-6.
Påklaget: Saken er ikke påklaget.
SA K NR. 23-2012
Neiieier: Hauga land Kraft AS Nett
Klager: Ronnie Pedersen
Saken gjelder: NVt.~· vurdering i klage på ulIleggsbidrug.
NVEs behandlin g: NVEs vedtak 21.1 2.20 12 201207 153-5.
Påkl aget: Saken er ikke påklaget.
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VEDLEGG: Vedtak og utvalgte saker nr. 1- 23

SAK NR. 1

Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Oppland Energi
Postboks 1145
2605 LILLEHAMMER

o 9 JAN

2012

Vår dato:
Vår ref.: NVE 201106194-4 ep/chs
Arkiv: 623
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Christina Sepulveda
22959842

NVEs vurdering i klage på energih!dd for innmating - vedtak
Oppland Energi m.n. klager på marginaltapsfastsettelsen hos Eidsiva Nett. NVE har tidligere
vurdert Eidsiva Nett sin tariffpraksis i forbindelse med tilsyn høsten 2011, etter gjeldende regler i
energiloven og tilhørende forskrifter. NVE fatt~~t vedtak om retting i brev datert 15. desember
2011 om at Eidsiva Nett har en tarifferingspraksis som er i strid med regelverket_
Saksopplysninger
NVE viser til klage i brev datert 24. oktober 20 Il fra Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Skagerak
Kraft AS, Bagn kraftverk DA (heretter kalt Oppland Energi m.fl.). Oppland Energi m.fl . klager på
Eidsiva Nett sin tariffpraksis med justering av marginaltapsprosenten for innmating i regionalnettet.
NVE har i brev datert 7. november 20 I1 bedt Eidsiva Nett redegjøre for alle de forh old nettselskapet
finner relevante for NVEs behandling av klagen.
Eidsiva Nett har i brev datert 29. november 2011 gitt sine kommentarer til saken.

NVEs vurdering
NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og
nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av m:ttet fatter NVE vedtak i saken med hjemmel i
energilovsforskriften § 4-10.
Det vises spesielt til forskrift av Il. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Kontrollforskriften gir nærmere
rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide tariffer i sine områder. I tråd med forskriften er
nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffi!r som er i overensstemmelse med gjeldende
regelverk.
Når myndighet etter energiloven eller energilovsforskriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i
energilovsforskriften § 9-3 gi de på legg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i
eller i medhold av energiloven.
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NVE legger til grunn at klagen gjelder hvorvidt Eidsiva Nett har anledning til åj ustere
marginaltapsprosenten for innmating i regionalnettel, avhengig av hvor mye kraft som er matet inn i et
tilknytningspunkt.

Tariffering av innmating
NVE gjennomført i 20 Il tilsyn med Eidsiva Nett, hvor det blant annet ble sett på selskapets
tarifferingspraksis. Det ble i den anledning avdekk.et brudd på kontrollforskriften §§ 16~ I og 14-1 i
forbinde lse med larifTering av innmating. NVE fattet vedtak om retting I S. desember 20 Il.
Av vedtaket fremgår det at Eidsiva Nett justerer marginaltapsprosenten for kraftverk som er større enn
10 MW med hensyn til faktisk produksj on. Praksisen medfører at et punkt med fl ere kunder vil ha ulik
marginaltapsprosent. Praksisen bryter med kravet o m "når energileddetjastsettes individueltjor hvert
tilknytningspunkl, skal tapsprosentenjor henholdsvis uttak og innmating ha samme absoluttverdi, men
motsatt jortegn ".
Videre fremgår det at NVE kjenner til at Eidsiva Nett overlater margina ltapsberegn ingene til Statnett
med virkning fra I .januar 2012 . NVE ber i den anledning om at Eidsiva Nett sender en bekreftelse på at
gjennomføringen er skjedd som planlagt innen 15. januar 2012. Avviket vil denned anses som lukket.
NVE legger til grunn at vedtaket av 15. desember 20 11 gjelder det samme fo rholdet som Oppland
Energi m.fl klager på.

Oppgjør for perioden 2007 - 2011
Oppland Energi ffi .fl ber NVE pålegge Eidsiva Nett å kompensere for de feil som er gjort i årene 200720 11.
Forvaltningsvedtak gjelder som hovedregel framover i tid. NVEs vedtak om retting gjelder derfor
Eidsiva Netts fremtidige beregning av marginaltapsprosent. Avgjørelsen gir ikke grunnlag for å pålegge
Eidsiva Nett å kompensere for tidligere innbetalt innmatingstariff.
Vedtak
NVE finner at Eidsiva Nett AS har hatt en tarifferingspraksis medjustering av marginaltapsprosenten
som er i strid med §§ 16-1 og 14- 1 i kontrollforskriften .
NVE legger til grunn at forholdet blir rettet fra I. januar 2012, i tråd med vedtak datert 15. 12.20 Il

Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og e nerg idepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem , jf. fvl. kapitte l VI. En
ewntuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til O lje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

\.-.......:..x. 01 ::-;-;;M~

t -~.~:::
Lundteigen Fossdal
avdelingsdirektør

seksj onssjef
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Kopi :

Eidsiva Nett AS, Postboks 41 00. 2307 HAMAR

SAK NR. 2
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NO '9 H

vills5drags- og

energidirektorat

NVE

Varanger Kraftnett AS
Nyborgveien 70
9815 VADSØ

1 1. 01. 2012

Vår dato:
Vår ref.: NVE 201102253-10 ep/vern
Arkiv: 637
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Velaug Amalie Mook
22959103

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt - Varanger Kraftnett AS
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) pålegger med dette Varanger Kraftnett AS li rette
avvik i forbindelse med revisjon utført 2. september 2011.
Det varsles om at NVE vil vurdere å treffe vedtak om tvangsmulkt dersom retting ikke er
gjenDomført innen l. februar 2012.

Sakens bakgrunn
NVE gjennomførte 2. september 20 11 revisjon av Varanger Kraftnett AS s in tariffering og praktisering
av anleggsbidrag. Det ble avdekket tre avvik som er beskrevet i revisjonsrapporten datert 9 . desember
20 11. NVE varslet i revisjonsrapporten at vi ville vurdere å treffe vedtak dersom avvikene ikke ble rettet
innen fristen til å uttale seg som var 6. januar 20 12. NVE har ikke mottatt kommentarer på
revisjonsrapporten.
Avvikene gjaldt diskriminerende praksis ved beregning av anleggsbidrag. ikke tilfredsstillende
infonnasjon i forbindelse med tariffendringer til kunde og til NVE, og mangelfull regnskapsrapportering
i eRapp note 4.3 A og B, samt i note 12.3 .

NVEs vurdering
NVE fatter vedtak i medhold av energilovforskriftj~n § 9-3 som g ir m)'TIdighet til å gi de pålegg som er
nødvendig for gjennomføring av bestemmelser gitt i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften).

Tabellen under angir avvikene som ble avdekket under revisjonen, hvilken bestemmelse som er brutt og
frist for lukking. Tabellen samsvarer med tabellen i revisjonsrapporten.

Avvik
Nr.
I

Hjemmel

Beskrivelse av :avvik

Frist for
lukking

Kontrollforskriften §§ 13-1 c)
og 17-5

Praksis for anleggs bidrag ved forsterkning av nettet til
eksisterende kunder - bunnfradrag

l.februar
2012
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Avvik
Nr.

Hjemmel

Beskrivelse av ~Ivvik

Frist for
lukkiog

Grunnlag: Varan.ger Kraftnett AS differensierer bunnfradraget
i anleggsbidragsberegningen mellom nye kunder og
eksisterende kunder som ber om økt kapasitet.
Avvik: Et bunnfradrag skal komme til fradrag på hele
anleggskostnaden. NVE kan ikke se at det eksisterer relevante
nettforhold som gjør en differensiering av bunnfradraget
mulig etter dagens regelverk. Dersom det benyttes
bunnfradrag skal dette være likt for alle kunder uavhengig av
om kunden tidligere har mottatt bunnfradrag eller ikke.
2

Kontrollforskriften § 13-5

lnformasjon i fhrbindelse med tariffendringer

Grunn lag: Varanger Kraftnett AS informerer kunder om
tariffendringer gjennom annonse i lokalaviser senest 14 dager
før endringen 1rt::r i kraft. Gjeldende taritlbrosjyre sendes
kunde vedlagt første faktura etter tariffendringen.

I.februar
2012

NVE informeres om tariffendringer i forbindel se med årlig
rapportering av nettleie.
Avvik: Den enkdte kunde har ikke fått informasjon om
taritTendringen og begrunnelse for denne før endringen trer i
krnf!.
Varanger Kraftnett AS har ikke rutine som sikrer at NVE blir
informert om tariffendringer senest en uke etter at endringer i
tariffen er vedtal1.

3

Kontrollforskriften § 2-4

Rapportering i e-Rapp
Avvik:

Al Varanger Kraftnett AS har ikke rapportert innrnatet

Bl
Cl

mengde av kraftproduksjon i note 4.3 A. Innmatet
mengde i note 4.3 A ska l samsvare med
salgsinntekter fra kraftproduksjon i note 4.3 8.
Varanger Kraftnett AS har ikke ført inntekter fra
produksjonsrelaterte nettanlegg korrekt i note 4.3 B.
Varanger Kraftnett AS har for regnskapsåret 2009
feilført kostnader under "andre kostnader ved leie av
produksjonsrelaterte nettanlegg som tarifferes" i note
12.3.

Lukking: Det er ikke nødvendig med korrigering i eRapp,
men praksis må endres fra førstkommende rapporteringsår.

I.februar
2012

,
Side 3

Vedtak
NVE pålegger med dette Varanger Kraftnett AS å rette alle tre avvik beskrevet i tabellen over. Varanger
Kraftnett AS skal innen 1. februar 2012 oversende bekreftelse på hvilke tiltak selskapet vil gjennomføre
for å lukke avvikene.
NVE vurderer Varanger Kraftnett AS sine tiltak ut i fra den informasjonen som oversendes og avslutter
tilsynet når NVE anser alle avvik som lukket.

Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem. jf. fyl. kapittel VI. En
eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Varsel om tvangsmulkt
For det tilfellet at ovenstående vedtak ikke blir ette:rfulgt, varsler vi med dette at NVE vil vurdere å
treffe vedtak om tvangsmulkt jf. energiloven § 10-3, første ledd. Tvangsmulkten vil bli fastsatt
skjønnsmessig.
Det g is frist til å uttale seg om spørsmålet om tvangsmulkt innen I. februar 2012. Vi oppfordrer særlig
til at faktiske opplysninger som gjelder saken blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er
kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.

Med hilsen

lhJ d.~-.w.
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Vår ref.: NVE 201 \07428-5 ep/bfl

Arkiv: 634

Saksbehandler:
Bjørnar Fladen

Deres dato:
Deres ref.:

NVEs vurdering i klage på

avvikli~lg

av fellesmåling - vedtak

Nyll Borettslag l klager på Agder Energi varsel om avvikling av feIlesm AIing. NVE har vurdert
Agder Energi Nett sin praksis i denne saken ett.!r gjeldende regler i energiloven og tilhørende
forskrifter. NVE flnner at Agder Energi Nett sil1 krav om avvikling av fellesmåling av Nyli
Borettslag er i strid med kontrollforskriften § 1,....3 så lenge avviklingen ikke sees i sammenheng
med omlegging til avanserte måle- og styringssystemer.
Saksopplysninger
I brev av l. desember 20 I1 klager Nyli borettslag :I på Agder Energ i Nett (AEN) sin avgjørelse om å
avvikle avtale om fellesmåling av borettslaget. Nyli Borettslag mener at en slik endring vil bryte med
borettslovene. Borettslaget mener at AEN kun har ansvaret frem til første koblingspunkt fra hovednettet
og inn til blokkene og at alt på innsiden av koblingspunktet er borettslaget sitt ansvar. Det trekkes også
fram at det er borettslaget som har bekostet må lerutstyret som ble montert i 2002.
NVE ba AEN kommentere de forh old som ble tatt opp i klagen. I tillegg ba NVE om at det ble gjort rede
for hvem som i dag eier må lerne som er installert i hver boenhet og hvorvidt omleggingen ble sett i
sammenheng med innføring av avanserte måle- og styringssystemer (AMS).
AEN svarer at det er Nyli Borettslag I som eier målerne i borettslaget og at AEN ser for seg to
alternativer for omlegging til individuell måling. Det første alternativet er at AEN kj øper målerne av
borettslaget g itt at målerne er godkjente og kurante. Det andre alternativet er at AEN erstatter må lerne
som i dag er i bygget med AENs egne må lere. AEN presiserer at borettslaget ikke vil bli belastet
kostnader for installasjon av nye må lere.
AEN skriver at de ser på avvikling av fellesmåling og innfø ring av AMS som to prosjekter med ulik
tidsplan. Og N VE har tatt bekreftet at eventuelle nye må lere som vi l bli installert ikke vil være klargjort
for AMS.
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Side 2

NVEs vu rdering

NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og
nettselskap om vi lkår for tilknytning og bruk av nettet fatte r NVE vedtak i saken med hjemmel i
energilovsforskriften § 4-10.
Det vises spesielt til forskrift av Il. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Kontrollforskriften g ir nærmere
rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide tariffer i sine områder. I tråd med forskriften er
nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffe:r som er i overensstemmelse med gjeldende
regelverk.
Når myndighet etter energiloven eller energilovsforskriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i
energilovsforskriften § 9-3 gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i
e ller i medhold av energiloven.
NVE legger til grunn at klagen dreier seg om hvorvidt AEN har anledning til å si opp dagens avtale om
fellesrnåling for å kreve at hver enkelt boenhet måJ,es og avregnes individuelt. Slik situasjonen er i dag
har AEN ansvar for netlet frem til første tilknyttingspunkt og nettet internt i borettslaget inkludert
må lere i boenhetene er borettslagets ansvar. Hovedregelen er at kunde skal må les og avregnes i
tilknyttingspunkt som vanligvis er klemme på husvegg eller innfø ring i grunnmur. f praksis er må lerskap
som regel inne i bygget slik at målepunkt avviker noe fra tilknyttingspunktet. Plassering av måler
innebærer imidlertid ikke at nettselskapet påtar seg ansvaret for nettanlegget internt i bygget.
Bestemmelsen om fellesmåling i kontrollforskriften ble endret med virkning l. januar 2010. Det ble lagt
til et ledd i § 13-1 om at " Den enkelte boenhet e ller fritidsbolig skal måles og avregnes hver for seg." og
§ 14-3 ble endret til ''Nettselskapene skal på forespørsel tilby mAiing og avregning per felles
inntaksledning når måling og avregning etter § 13-1 bokstav h) gir urimelige merkostnader."
Nettselskapene plikter å følge opp denne plikten ve:d å avvikle eksisterende fellesmåling av boenheter og
fritidsboliger og installere/overta måler i hver enkelt boenhet så sant det ikke medfører urimelige
merkostnader. NVE kan ikke se at det er juridiske forhold som er til hinder for at nettselskapet kan
installerer målere inne i bygget i hver enkelt boenhet selv om bygget i dag er fellesmålt. I forarbeidene
til forskriftsendringene er det gitt nænnere føringer for hva som er bakgrunnen for endringene.
Nyli Borettslag anfører at le ilighetene allerede m ålt~S og avregnes hver for seg. Bestemmelsen i
ko ntrollforkriften § 13- 1 innebærer at hver boenhet og fritidsbolig skal må les og avregnes av et
nettselskap. For å være et nettselskap i lovens betydning kreves det at man har o msetn ingskonsesjon for
nett. Nyli Borettslag har ikke omsetningskonsesj on for nett.
Forskriftsendringen i 2010 om at alle boenheter og fritidsboliger skal må les og avregnes hver for seg
innebar at det ikke lenger er anledning til å inngå nye avtaler med boenheter om fellesmåling og at
nettselskapene skal starte prosessen med å avvikle e ksisterende avtaler om fellesrnåling. Det er
imidlertid lagt til grunn at det i enkelte tilfeller medfører så store kostnader ved omlegging at det likevel
skal være tillatt med fellesmå ling også av boenheter og fritid sboliger. Med urimelige merkostnader er
det ikke tenkt på endring av tariflkostnaden til kundene som tidligere har vært fellesmålt, men kostnader
ved o mlegging hvor det åpenbart ikke er hensiktsmessig med individuell må ling. NVE har i
forarbeidene presisert at overgang til individuell må ling skal skje i sammenheng med utruIling av AMS
for å unngå unødige kostnader ved målerbytte. l forarbeidene heter det føl gende:
''NVE ser det som hensi ktsmessig at nettselskapet foretar en samlet utrulling av nye avanserte måle- og
styringssystemer til en samlet kundemasse, og at kunder som i dag er fellesmålt får et AMS tilpasset
målersystem ved overgangen til individuell må ling. NVE ønsker ikke at det på løper merkostnader ved at
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det installeres flere målere hos eksisterende fellesmålte kunder i løpet aven kort tidsperiode. NVE vil
anse en slik praksis som en urimelig merkostnad vt~d overgang til individuell måling. Hoveddelen
av eksisterende fellesmålte kunder vi l derfor forbli fellesmålt inntil nettselskapene har begynt
utrullingen av AMS. For bygninger der nettselskapet allerede eier de individuelle målerne innenfor et
fellesmå lt punkt, og hvor det derfor i utgangspunktet ikke oppstår merkostnader som følge aven
overgang ti l individuell måling og avregning av hver enkelt boenhet eller fritid sbolig, vil nettselskapet
kunne måle og avregne hver enkelt individuelt fra og med 1. januar 2010. For kunder bak et fellesmålt
punkt der det må installeres måler eller eksisterende måler må byttes ut, vil de forbli fellesmålt inntil
utrulling av AMS er igangsatt i nettområdet og viii en slik anledning bli behandlet som tilsvarende
individuelt målte kunder. I den grad nettselskapene allerede har begynt installasjon av AMS på eget
initiativ, kan nettselskapet inkludere eksisterende f,ellesmålte kunder i denne installasjons prosessen ."

AEN og Nyli Borettslag har anledning til å si opp og eksisterende avtale om fellesmåling hvor målere
kjøpes opp av AEN så lenge målerne tilfredsstiller gjeldende krav og det er enighet mellom partene.
AEN kan ikke pålegge Nyli Borettslag å selge sine må lere.
Det er opplyst at dersom Nyli Borettslag ikke ønsker å se lge sine målere eller at de ikke tilfredsstiller
gjeldende krav, vi l AEN installere egne målere. Må lerne som vil bli installert er ordinære må lere som
ikke er tilrettelagt for AMS. Nyli borettslag har i te:lefonsamtale med NVE 26. januar 20 12 opplyst til
NVE at må lerne som er installert i dag er timeregistrerende målere.

NVE mener at det fremkommer av forarbeidene til forskriftsendringen at en avvikling av avtaler om
fellesmåling som innbærer skifte av måler som ikke er klargjort for AMS er å anse som urimelige
merkostnader, da den nye måleren må skiftes om få år. Det forhold at AEN selv dekker kostnadene ved
omleggingen er ikke relevant ved vurderingen av om omleggingen medfører urimelige merkostnader.
NVE vurderer de samfunnsmessige kostnadene ved omleggingen og ikke kun kostnadene til kunde ..
Økning i nettleien som følge av overgang fra fellesmåling til individuell må ling sees ikke på som en
urimelig merkostnad.
Nyli borettslag mener at avviklingen er i strid med borettslovene, da borettslaget er registrert som
bedrift. Kravet om måling og avregning av hver en.kelt boenhet og fridtidsbolig er uavhengig av
boenhetens/fritidsboligens ejerfonn. Det som er re.1evant er hvorvidt enhetene er registrert som
boenheter/fritidsbolig i offentlig eiendomsregister (matrikkelen). NVE har ikke myndighet ti l å
håndheve burettslagslova. men kan ikke se at det er noen motsetning i mellom lovgivningen etter
energi loven og burettslagslova.

Vedtak
NVE finner at Agder Energi Nett sin avvikling av avtale om fe llesmåling av Nyli Borettslag er i strid
med kontrollforskriften § 14-3 da omleggingen ikke er sees i sammenheng med installering av AMS.
NVE mener utskifting av målere til konvensjonell<: målere som ikke er tilrettelagt for AMS er å anse
som urimelig merkostnader da nettselskapet om få år må bytte målere i forbindelse med innføring av
AMS .
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Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem , jf. fvl. kapittel VI. En
eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

k~.k.
l -M~ri~.
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Lundteigen Fossdal
avdelingsdirektør

Brevets mottakere:
Nyli Borettslag I
Agder Energi Nett AS
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Vår dato:

O1_ 03. 2(l'i2

Vår ref.: NVE 201002891-1 1 eplbfl
Arkiv: 627
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Bjørnar Fladen

Vedtak om retting varsel om tvangsmulkt - Troms Kraft Nett AS
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) pfilegger med dette Troms Kraft Nett retting av alle
avvik avdekket under revisjonen av tarifferings;praksis og praktisering av 8nleggsbidrag 15.
desember 20t l.
Det varsles om at NVE vil vurdere å treffe vedtnk om tvangsmulkt dersom retting av avvik 2 ikke
er utført innen l. august 2012 og de øvrige avvil.ene innen 20. mars 2012.
Sakens bakgrunn
NVE gjennomførte 15. desember 2011 revisjonsmøte hos Troms Kraft. Nett AS hvo r tema var
praktisering av anleggsbidrag, konserninterne transaksjoner og tariffering. Det ble avdekket i alt seks
avvik. Revisjonsrapport med varsel om vedtak ble sendt ut 9. januar 2012 og fri st for lukking ble satt til
l.mars 2012. NVE mottok tilbakemelding etter revisjonsmøtet på ett av funnene hvor det ble påpekt at
Troms Kraft Nett har en egen tariff for Sirkus/tivoli som kun avregnes et fastbeløp pr døgn og ikke noe
energiledd. Troms Kraft Nett sendte i etterkant av revisjonen e-post hvor det ble redegjort for at tariffen
ikke er benyttet s iste år og er tatt ut fra og med 2012. NVE tok av den grunn ikke med forholdet med i
revisjonsrapporten. NVE ser imidlertid at tariffen fortsatt er oppført på Troms Kraft Nett sine
internettsider. NVE har ikke mottatt kommentarer på revisjonsrapporten og fatter vedtak på bakgrunn av
de opplysninger som er fremkommet under tilsynet.

NVEs vurdering
NVE fatter vedtak i medhold av energiloven § 10-1 første ledd l. pkt. og energilovforskriftens § 9-3
som gir myndighet til å gi de pålegg som er nødvendig for gjennomføring av bestemmelser gitt i
forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer
(kontrollforskriften)
NVE ber om at endelig dokumentasjon o g bekreftdse på at nødvendige tiltak er utført sendes NVE
senest 20. mars 2012. Alle avvik med unntak av avvik 2 skal være lukket innen 20. mars 2012. For
avvik 2 er det gitt frist til l . august 2012 for lukking, men det bes om at det legges frem en plan for
hvordan avviket skal lukkes innen 20. mars 2012.
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Tabellen under angir avvikene slik de er presentert i revisjonsrapporten.
Avvik
Nr.
I

Hjemmel

Beskrivelse av atvvik

Energiloven §§ 4-7 første og
tredje ledd og 4-b

G runnlag: Det ble under revisjonen opplyst at det finnes en
konsernintern beslutning om at TKN skal kjøpe på forhånd
avtalte tjenester hos Troms Kraft Entreprenør. NVE har bedt
om å få se dokumentasjon på beslutningen, men har ikke
mottatt dokumenter som stadfester beslutningen. NVE legger
likevel til grunn at det finnes en slik beslutning da det
opplyses om at kjøp konsern internt er en del av
konsernmodellen som nettselskapet følger.

Frist for
lukking
20. mars
2012

Avvik: Troms K.raft AS har opptrådt i strid med krav om at
morselskap eller kontrollerende eier ikke skal gi instrukser til
nettvirksomheten, om den daglige driften eller om avgjørelser
vedrørende utbygging e ller oppgradering av nettet, som ikke
går utover fastsatte grenser for nettvirksomhetens økonomiske
rammer.
Lukking: Dokumentere at nettselskapet står fritt mht. kjøp av
tjenester og at dt:t ikke er føringer om at kjøp skal skje
konserninternt.

2

Kontrollforskriften § 2-8

Avvik: Troms Kraft Nett AS kan ikke fremlegge tilstrekkelig
dokumentasjon som viser at transaksjoner mellom
nettselskapet og andre selskaper i samme konsern skjer til
markedsvilkår jf: kontrollforskriften § 2-8.
Lukking: Dersom Troms Kraft Nett velger å kjøpe
konserninternt skal det legges frem dokumentasjon på at
transaksjonene skjer til markedsvilkår. NVE ser at det kan
være vanskelig å lukke avviket på kort sikt og krever derfor at
det legges frem I~n plan for lukking innen I. februar 2012.

3

4

Kontrollforskriften §§ 17-5
femte og sjette ledd og 13-1
c)

Kootrollro",kriflen §§ 17-5
oe: 13-1 c)

Avvik: NVE kan ikke se at Troms Kraft Nett AS haren
praksis der an leggsbidrag etterberegnes og gjøres opp med
kunde.
Lukking: Avviket vi l anses som lukket når det er lagt frem
dokumentasjon på at anleggsbidrag blir etterberegnet og gjort
OPP med kunde.
Avvik: Troms Kraft Nett har i anleggsbidrag til Tromstun
sko le beregnet an leggsbidrag i strid med egne rutiner og §§
17-5 og 13-1.
Lukking: Troms Kraft Nett må legge frem et
kvalitetssystem/prosessbeskrivelse som reduserer muligheten
for at brudd på e:gne rutiner og derigjennom brudd på
regelverket skjel~ igjen.

Plan for
lukking
innen 20.
mars
20 12
Lukking
innen t.
august
20 12
20. mars
20 12

20. mars
2012

..
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Avvik
Nr.

5

6

Frist for
lukking

Hjemmel

Beskrivelse av lIlvvik

Kontrollfonkriften § 14-1

Avvik: Troms Kraft Nett har en tariff for umålte anlegg som
ikke tarifferes energiledd. Anleggene tarifferes kun et
effektledd basert: på antatt effekt og brukstid.

Kontrollforskriften § 13-5
fjerde ledd

Lukking: Dokumentasjon på endrede tariffer, hvor alle
kunder som et minimum blir tariffert energiledd og andre
tariflledd.
Avvik: Troms Kraft Nett har ikke rutine som sikrer at den
enkelte kunde i distribusjonsnettet blir infonnert om
tariffendringer.

20. mars
2012

20. mars
2012

Lukking: Bekreftelse på at rutinene endres slik at hver enkelt
kunde blir varsh:t i forkant av tariffendringer.

Vedtak
NVE pålegger med dette Troms Kraft Nett å gjennømføre tilstrekkelige tiltak for å lukke avvikene
avdekket under revisjonen 15. desember 2011. Pålegg om retting er hjemlet i energiloven § 10-1 første
ledd 1. pkt. Det er beskrevet i tabellen over hvilken hjemmel som er brutt og hva som kreves av
dokumentasjon for å kunne anse avvikene som lukket. Frist tor lukking av avvik l og 3-6 er 20. mars
2012. Avvik 2 skal lukkes innen l. august 2012. OJkumentasjon på at nødvendige tiltak er gjennomført
sendes NVE innen 20. mars 2012.
NV E vurderer tiltakene ut i tra den intormasjonen :som oversendes og anser tilsynet som avsluttet når
alle avvik er lukket av NVE.

Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne, underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven
kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig. stiles til Olje- og energidepartementet og sendes
til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nye@nve.no.
Varsel om tvangsmulkt
For det tilfellet at ovenstående vedtak ikke blir ette:rfulgt, varsler vi at NVE vil vurdere å treffe vedtak
om tvangsmulkt jf. energiloven § 10-3, l. ledd. Tvangsmulkten vil bli fastsatt skjønnsmessig.
Det gis frist til å uttale seg om spørsmålet om tvan:gsmulkt innen 20. mars 2012. Vi oppfordrer særlig til
at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er
kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.

Med hilsen
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. Tilknytningsplikt Leiråga kraftverk - vedtak om brudd på
tilknytningsplikten og varsel om tv:angsmulkt
NVE har vurdert hvorvidt Helgelandskraft AS oppfyller tilknytningsplikten for Leiråga kraftverk
eHer gjeldende regler i energiloven 1 og tilhørende forskrifter. NVE finner at Helgelandskraft AS
ikke har gjennomført nødvendige tiltak for å olllpfyJle tilknytningsplikten. NVE varsler med dette
Helgelandskraft AS om at NVE vil vurdere å tl"leffe vedtak om tvangsmulkt dersom
tilknytningsplikten ikke overholdes innen l. juni 2012.
Bakgrunn
I brev datert 30. september 2011 i forbindelse med høring av søknad fra Miljøkraft Nordland om
anleggskonsesjon, opplyser He lgelandskrat't AS at Leiråga kraftverk ønsker tilknytning til ny
trafostasjon i Strupen (på linjen Sjona - Langvatn) . Helgelandskraft AS opplyser videre at det ikke er
kapasitet i regionalnettet Sjona - Langvatn, at Strupen transfonnatorstasjon av den grunn ikke er under
planlegging og at denne derfor heller står ikke på Helgelandskraft AS sin utbyggingsplan.
I brev datert 15. desember 2011 varslet NVE om vedtak om brudd på tilknytningsplikten, og ba
Helgelandskraft AS om infof1Jlasjon i saken. Spesielt ble Helgelandskraft AS bedt om å gi en nærmere
redegj0re ls~ for følgend~ forhold;
Utredet tilknytningsløsning
Dokumentasjon på kontakt med overliggende nett, og orientering om status i dette nettet
Oversikt og innhold i hva som er kommunisert til kraftutbygger, heTWIder orientering om
fremdrift
Status for nødvendige søknader om konsesjon for Helgelandskraft AS sine anlegg.

1 Lov
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l brev datert 18. januar 2012 har Helgelandskraft gitt sin uttalelse.
Helgelandskraft AS opplyser at Leiråga fikk konsesjon i 2008, og at det er utarbeidet to alternativer for
en samo rdnet nettløsning for flere kraftverk i området, der Leiråga kraftverk inngår. I det ene
alternativet tilknyttes produksjonen i en ny transformatorstasjon i Strupen. Denne løsningen furutsetter
at kapasitetsbegrensningene på linjen Svabo - Lan~~atn utbedres. Det andre alternativet forutsetter
transfonnatorstasjon i Røvassdal, men mating videre mot Mo Industriparks 132 kV-nett i
Dunderlandsdalen.
HelgeJandskraft AS viser til at det høsten 2010 ble inngått en intensjonsavtale mellom nettse lskapene
Helgelandskraft AS, BE Nett og Statnett om å utbedre kapasitetsproblemene i regionalnettet. Avtalen
gjelder:
Ny koblingsstasjon ved Svartisen kraftverk. Denne er konsesjonssøkt av Statnett.
Ny tverrforbindelse (132 kV luftlinje) mellom Halsa og S vartisen, Meløy kommune. Denne er
konsesjonssøkt av BE Nett.
Utskifting av 132 kV luftlinje mellom Langvatn og Svabok i Rana kommune. Vurderes ikke
som konsesjonspliktig. Planlagt byggeperiode 20 13.
He lgelandskraft AS viser til at planene anses som et første trinn i en total nettløsning for produksjonen i
området, og at bygging aven transfonnatorstasjon i Strupen kan vente tH etter disse tiltakene. Ifølge
Helge landskraft er dette årsaken til at Strupen transfonnatorstasjon ikke er inkludert i tiltaksplanene.
Helgelandskraft ber om en bekreftelse på om tilknytningsplikten gjelder en separat tilknytning av hvert
enkelt kraftverk, også når det foreligger planer om en samordnet nettløsning med flere andre kraftverk.
He lgelandskraft AS ber også om bekreftelse på om " ... saker som er behandlet før lovendringen kom.
men som avventer samordning med andre saker, ... må behandles på nytt, separat.,,2
Helgelandskraft AS viser til at dersom tilknytnings plikten gjelder en separat tilknytning av hvert enkelt
kraftverk, så vil de søke om tiitak fra tilknytningsplikten, ettersom en separat nettløsning for Leiråga
kraftverk ikke anses å være samfunnsmessig rasj onelt.
Helgelandskraft AS opplyser at Miljøkraft Nordland er orientert om kapasitetsproblemene i nettet, og
planene om utbedring av disse, og viser til at kopi av brevet er vedlagt. I brevet til Miljøkraft Nordland
datert 29. mai 2009 frem går det at det ikke kan gis tilknytning til eksisterende nett, og at mulige
løsninger er til utredning. He lgelandskrat't AS opplyser at det ikke er gitt ytterligere informasjon om
fremdrift til Miljøkraft Nordland.
NVEs vurdering
Bestemmelsen om tilknytningspl ikt i energiloven § 3-4 trådte i kraft l . januar 20 l O. Fra det tidspunktet
har Helgelandskraft AS hatt plikt til å gi tilknytning til ny produksjon eller legge til rette for slik
tilknytning ved oppgradering av eksisterende anlegg. Tilknytningsplikten gjelder alle
produksjonsprosjekter som ønsker tilknytning. uavhengig av om prosjektet ble meddelt konsesjon før
tilknytningsplikten trådte i kraft.
Det føl ger av energiloven § 3-4 at alle som innehar konsesjon for nettanlegg, har en plikt til å tilknytte
nye kraftproduksjonsanlegg og om nødvendig investere i nettanlegg. Konsesjonæren som skal gi

2

Jf Helgelandskraft AS sitt brev av 18. januar 20 12, på side 2
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tilknytning, har en plikt til å vurdere investcringsbt:hovet i eget nett og innhente informasjon fm
overliggende nett om eventuelle nødvendige investeringer her.
Videre fremgår det av energilovforskriften3 § 3-4 tredje ledd, som er en presisering av
tilknytningsplikten i henhold til energiloven § 3-4, at nødvendig planlegging, søknad om konsesjon og
investering i nye nettanlegg skal skje uten ugrunnet opphold.
l Ot.prp.nr. 62 (2008-2009) om lov om endringer i energiloven skriver Olje- og energidepartementet at:

"ProduksjonsprosjekJer vil gå gjennom de ulike fasene melding, utredning, konsesjonssøknad og
investering. Tilknytningspliklenfor neI/selskapet må tilpasses denne prosessen, slik at en meldingfra en
produsenljølges opp med neltutredninger og meldingfra det aktuelle nettselskap, konsesjonssøknader
for produksjonsprosjekter følges opp med en konsesjonssøknad jar neU og at eventuelle investeringer
gjøres samtidig. "
Og videre at:

"Netteiers plikt vi/følge parallelt med inUfativene til produsenter og konsesjonsbehandlingen av
produksjonsprosjekter. "
Etter NVEs vurdering innebærer tilknytningsplikte~n at et nettselskap nonnalt skal søke konsesjon for
nødvendige nettanlegg parallelt med søknaden om konsesjon for produksjonsanlegget, og senest når det
er gitt konsesjon for utbygging av produksjonsanlt::::gget.
Ettersom Leiråga kraftverk fikk konsesjon i 2008 gjaldt tilknytningsplikten fra l. januar 20 l O for dette
kraftverket. I tråd med tilknytningsplikten og krav om at de ulike trinnene ved en tilknytning skal skje
uten ugrunnet opphold, er det NVEs vurdering at konsesjonssøknad for nødvendige nettanlegg for
tilknytningen skulle ha vært sendt inn i løpet av første halvår 201 O.
I noen områder kan det være hensiktsmessig med .~n samlet koordinert nettløsning for flere
tilknytninger, som involverer flere aktører. NVE har likevel tidligere presisert at slik koordinering ikke
gir grunnlag for å utsette tilknytning av allerede konsesjonsgitte produksjonsanlegg på ubestemt tid.
Nettselskapet må enten utrede og søke nødvendig<: konsesjoner for egne anlegg som omfattes av den
samlede nettløsningen, eventuelt en separat tilkny1:ningsløsning for det aktuelle kraftverket.
Helgelandskraft AS opplyser at de avventer den ~Lmlede nettløsningen i området og derfor ikke har søkt
konsesjon for Strupen transfonnatorstasjon. Etter NVEs vurdering innebære!'" dette at tilknytningsplikten
for Leiråga kraftverk ikke er oppfylt. I tråd med ti lknytningsplikten må Helgelandskraft AS søke
konsesjon for en konkret nettløsning, som gjør det. mulig å tilknytte Leiråga kraftverk. Alternativt må
Helgelandskraft AS søke om fritak fm tilknytningsplikten.
NVE minner om at Helgelandskraft AS, i henhold til energilovforskriften § 3-4 fjerde ledd annet
punktum, plikter å legge frem en realistisk og veiledende tidsplan for nettilknytningen. NVE kan ikke se
av den innsendte dokumentasjonen at det tidligere er lagt frem noen slik tidsplan.
Dersom Helgelandskraft AS ønsker å søke om fritak for tilknytningsplikter viser NVE til veiledningen
som er lagt ut på NVEs internettsider (http:Hwww.nve.nplnq/K...f\markoolNøttkthtllnnmalina-ay.
krIlMllknytnlnUstll_nettøt../). Av denne fremgår det at i en søknad om fritak skal det gjøres en vurdering
av om tiltaket er samfunnsmessig rasjonelt. Dette gjøres primært ved å sammenholde de samlede
inntekter fra både produksjonsanlegg og nen-anlegg med de samlede kostnader ved de samme anlegg.

Forskrift 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omfonning, overføring, omsetning, fordeling og bruk av
energi m.m. (energilovforskriften)
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Hvis det er flere produksjonsanlegg som skal tilknyttes eller flere nettanlegg som må etableres, må alle
disse vurderes samlet. Er det usikkert hvor mange produksjonsanlegg som kommer, kan en regne
alternativt med flere eller færre produksjonsanlegg.
En søknad om fritak skal i utgangspunktet omtale de samme tema som en konsesjonssøknad for
nettanlegg. Søknaden må ha et kartvedlegg over plassering eller trase for de aktuelle nettanlegg og en
kort beskrivelse av mulige miljøkonsekvenser av an leggene. Kravet til detaljer innen arealbruk og
miljøvirkninger er imidlertid langt lavere enn ved en konsesjonssøknad. Mens en konsesjonssøknad for
nettanlegg omtaler systemløsninger, kostnader og inntekter, men legger hovedvekt på fysisk utforming,
arealbruk og miljøvirkninger, vil en fritakssøknad legge hovedvekt på om anlegget er samfunnsmessig
rasjonelt og ha kort omtale av areal og miljø.
NVE viser til at Helgelandskraft AS opplyser at oppgraderingen av linjen Langvatn - Sjona kun vil
bestå av trådskifte, og derfor ikke anses å være konsesjonspliktig. NVE gjør oppmerksom på at
oppgradering av Langvatn - Sjona vil være konsesjonspliktig, dersom tverrsnittet endres fra dagens
FeAL1SO.

Vedtak
NVE finner at Helgelandskratl: AS har brutt tilknytningsplikten i henhold til energi loven § 3-4, slik
denne presiseres i energilovforskriften § 3-4 tredje ledd. I medhold av energi loven § 10-1 første ledd
første punktum 4 og energilovforskriften § 9-3 pålegger NVE med dette Helgelandskraft AS å søke
konsesjon for en konkret nettløsning for å kunne gi tilknytning til Leiråga kraftverk.
Helge landskraft AS gis frist til I.juni 2012 for å SEmde inn konsesjonssøknad. Dersom Helgelandskraft
velger å søke om fritak fra tilknytingsplikten gjeldl:r den samme fristen for innsending av søknad om
fritak.
NVE anser ikke tilknytningsplikten for overholdt før vi har mottatt all den informasjon som skal inngå i
en konsesjonssøknad, eventuelt i en fritakssøknad.

Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påk lages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven
kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes
til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse ttvC@nvø,M.

Varsel om tvangsmulkt
For det tilfellet at ovenstående vedtak ikke blir ette:rfulgt, varsler vi at NVE vil vurdere å tretTe vedtak
om tvangsmulkt i medhold av energiloven § 10-3 første l edd.~ Tvangsmulkten vil bli fastsatt
skjønnsmessig.

Jf forskrift 24. oktober 20 11 nr. 1043 om de legering av myndighet etter energiloven til Norges vassdrags- og
energidirektorat
5 Loe cit.
4
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Frist .il å uttale seg

Det gis frist ti l å uttale seg om spørsmålet om tvangsmulkt innen 22. mars 2012. Vi oppfordrer særlig til
at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korTigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er
kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.
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Vedtak om overtredelsesgebyr -Elverum Nett AS - Manglende
tariffering av produksjon
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i11!gger Elverum Nett AS et overtredelsesgebyr på kr
SOO 000 for manglende tariffering av produksjon for årene 2008 til 2009. Elverum Nett bar ikke
tariffert kraftvuk i sitt nettområde andre tariRledd.
Sakens bakgrunn
NVE fant ved gjennomgang av rapporterte data til NVE at det ikke var samsvar mellom inntekter rra
innmating av kraft og mengde innmatet kraft i Elvt:rum Nett AS sitt nelt. NVE ba i brev av 3. juni 2010
Elverum Nett gjøre rede for tariffering av kraftproduksjonen i sitt område, og hvorfor det i
rapporteringen til NVE (e-Rapp) ikke var rapportert inntekter fra innmating av produksjon, andre
tarimedd. NVE mottok svar 13. juli 2010 hvor det ble beskrevet at de har ett kraftverk, Skjefstadfoss,
tilknyttet sitt nett og at dette kraftverket ved en feil ikke var blitt tariffert andre tarimedd. Det ble
presisert at Elverum Nett vil sørge for å etterfakturere kraftverket i løpet av 2010. Ved gjennomgang av
rapportering for 2010 fremkommer det at Elverum Nett AS har etterfakturert kraftprodusenten i henhold
til hva kraftverket skulle betalt for årene 2008 og 2009. Det skulle i 2008 vært tariffert kr 727000 og i
2009 kr 742 000. Det er ikke korrigert for rentekostnad. Skjefstadfoss Kraftverk eies av Østerdalen
Kraftproduksjon som cr et søsterselskap til Elverum Nett.
Varsel om overtredelsesgebyr ble sendt 8. desembt:r 2011 og NVE mottok Elverum Nett sin kommentar
på varselet i brev av 10. januar 2012. Elverum Nett erkjenner at de ikke har tariffert Skjefstadfoss
kraftverk andre tarimedd for årene 2008 og 2009. E lverum Nett skriver at årsaken til feilen s kyltes
skifte av daglig leder i 2006/2007 og manglende opplæring. Nettselskapet presiserer at det er sIgedd en
feil, men at det aldri ar vært konsernets intensj on å utnytte eller spekulere i intern favorisering av
selskaper. På den bakgrunn ber Elverum Nett om at NVE revurderer sitt grunnlag for å ilegge gebyr for
overtredelsen av regelverket.
Elverum Nett reagerer på at NVE i varselet om ov(:rtredelsesgebyr s kriver at den manglende
tarifferingen ser ut til å ha pågått over lang tid. I sin redegjørelse legger Elverum Nett vekt på at feilen
oppsto som en følge av skifte av nettsjef i 2006/2007 og at manglende tariffering har pågått siden 2007 .
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Senere i brevet står det at "NVE anfører atforholdet har pågått over lang tid Fakta er atfeil avregning
har blittfore/altfor 2008 og 2009." NVE vil påpeke at det ved gjennomgang av innrapporterte data i eRapp går det Frem at det ble betalt ut energiledd til kraftverket uten at det ble Ført inntekter Fra andre
tarimedd fra innmating av produksjon i perioden 2005-2009. NVE har i denne saken lagt vekt på
lariITeringen Fra og med 2008 selv om rdpporteringc~n har vært tilsvarende siden 2005. Elverum Nelt har
i sine uttalel ser ikke påstått at feilen oppsto i 2008, men viser tillederbytte i 2006/2007 som årsaken til
Feilen.
NVEs vurdering

NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhøre nde Forskrifter. Det vises spesielt til forskrift av Il .
mars 1999 nr 302 om økonomisk og tekni sk rapportering, inntektsramme For nettvirksomheten og
tariffer (kontrollforskriften). Kontrollforskriften gir nærmere rammer for hvordan nettse lskapene skal
utarbeide tariffer i sine områder. I tråd med forskriften er nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette
tariffer som er i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Tariffene skal være ikke-d iskriminerende,
og det er nettselskapets ansvar at kunden avregnes og tarifferes i henhold til gjeldende regelverk.
Bestemmelser som anses brutt
NVE har tatt bekreftet at Elverum Nett ikke har tariffert Skjefstadfoss kraftverk andre tarimedd hvi lket
de plikter i henhold til kontrollforskriften §§ 13-2 og 16-2. I kontrollforskriften § 13-2 heter det at
tariffene for uttak og innmating av kraft skal utarbeides etter en grunnstruktur med bruksavhe ngig ledd
og andre tarimedd. Det er nænnere presisert hvordan andre tariffiedd for innmating av kraft skal
beregnes i kontrollforskriften § 16-2 hvor det heter at sentralnettets innmatingstaritTer skal være
retningsgivende for ande tariffledd ved innmating i regional- og distribusjonsnett. Det ulovelige
forholdet har pågått over flere år, men Elverum Nel1 har sørget for å etterfakturere kraftverket for årene
2008 og 2009. Fra og med 2010 ser tarifferingen ut til å være i henhold til regelverket. NVE har bedt
Elverum Nett gjøre rede for tarifferingen fra og med 2008 og bygger vedtaket i all hovedsak på
tarifferingen i denne perioden.
Hjemmel for overtredelsesgebyr
Ved overtredel se av bestemmelser gitt i kapittel 13 til 17 i kontrollforskriften kan konsesjonær i henhold
til kontrollforskriften § 18-1 a ilegges overtrede lsesgebyr. Overtredelsesgebyr hjemles i energiloven §
10-7. I energiloven § 10-8 er det gitt en nænnere pres isering av hvi lke forhold som skal vektlegges ved
vurdering av overtredelsesgebyr og overtredelsesge:byrets størrelse.
Vurdering av de faktiske forhold
Elverum Nett har brutt en grunnleggende bestemmelse som gjelder all tariffering av nettkunder ved ikke
å tariffere innmating av kraft andre tariffleddjf. kontrollforskriften §§ 13-2 og 16-2. Elverum Nett har
tariff"ert innmating av kraft bruksavhengig tariffledd i henhold til forskriften, men har ikke tariffert andre
tarimedd. Hvordan andre tarimedd for innmating 3.V kraft ska l beregnes og avregnes er beskrevet i
kontrollforskriften § 16-2. Resultatet av de n manglende tarifferingen har vært at kraftverket hadde en
besparelse på kr 727 000 i 2008 og kr 742 000 i 2009. Manglende tariffering av innmating av kraft
medfører økte nettkostnader for uttakskundene. Ved at Elverum Nett valgte å etterfakturere kraftverket
er kraftverkets besparelse for årene 2008-2009 tilbakebetalt og nettselskapets og har ikke belastet de
øvrige kundene ekstra kostnader for disse å rene. Forholdet ovenfor kraftverk og øvrige nettkunder er
med andre ord rettet opp fra og med 2008 og fremover.
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Vurdering av de subjektive vilkår for overtredellsen
Etter NVEs vurdering er bestemmelsen om at nettsl~lskap skal tariffere alle kundene et energiledd og
andre tariffiedd så grunnleggende for reguleringen av nettmonopolet og det må forventes at Elverum
Nett kjenner bestemmelsen. Det må videre forvente:s at Elverum Nett ser at manglende tariffering av
kraftverket vil gi kraftverket en uberettiget vinning i form av sparte utgifter. NVE har ikke tatt stilling til
hvorvidt den unnlatte tarifferingen er gjort med forsett. men konstaterer at det i henhold til energiloven §
10-7 er tilstrekkelig å påvise at nettse ls kapet har opptrådt uaktsomt.
I Elverum Nett sitt tilsvar på varsel om overtredelst~sgebyr er Elverum Nett klare på at det aldri har vært
konsernets intensjon å utnytte eller spekulere i intel1l favorisering. Elverum Nett skriver i brevet at feilen
må sees i sammenheng med at de er et lite nettselskap hvor nettsjefen selv var ansvarlig for utarbeidelse
av tariffgrunnlag og rapportering til NVE. l 2006 sl'uttet forhenværende nettsjef og ny nettsjef ble først
ansatt i 2007. Elverum Nett skriver at som en følge av at ny nettsjef selv måtte sette seg inn i ulike
oppgaver og rutiner uten noen form for intern opplæring eller overlapp, så var tariffering av kraftverk en
av de rutiner som falt utenfor i 2008 og 2009.
NVE kan se at lederskifte har ført til en krevende situasjon for nettselskapet, men har vanskelig for å se
at en slik åpenbar mangel på interne rutiner kan virke formildende ved vurdering og utmåling av
reaksjon for overtredelsen. NVE mener tvert i mot at opplysningene som fremkommer om manglende
rutiner er alvorlig og synliggjør viktigheten av gOt:h~ rutinebeskrivelser og tilstrekkelig intern
kompetanse.

Valg av overtredelsesgebyr som reaksjon
Monopolreguleringen av nettselskapene har flere formål hvor regelverket for tariffutforming først og
fremst skal sørge for effektiv utnytteises og utvikling av nettet samtidig som fordelingsmessige forhold
mellom selskapets kunder ivaretas. Et bærende prinsipp er at alle kunder tilknyttet nettet skal tariffers
for bruken av nettet.
Det er krav om at tariffen skal bestå av et bruksavh<engig ledd og andre tarimedd for alle kunder og
kundegrupper, NVE kan derfor ikke se at det kan argumenteres for at det er mulighet for å tolke
regelverket dit hen at det kun kan tarifferes energilt:dd.
NVE mener at det er skjerpende at den mang lende tarifferingen har ko mmet kraftverk eid av selskap i
samme konsern til gode. Etter NVEs vurdering påhviler det nettsels kap som er del av et konsern et
ekstra ansvar for å sørge for at selskap i samme konsern ikke behandles til gunst fremfor øvrige kunder.
NVE som myndighet plikter å reagere strengt på forhold hvor nettselskapets ulovelige handling
medfører økonomisk gevinst for eget konsernselskap.
Skjeftafoss kraftverk hadde for årene 2008-2009 en økonomisk fordel på kr I 469000. Elverum Nett har
etter at NVE gjorde dem kjent med at det var feil i 1:llpporteringen sørget for å etterfakturere kraftverket
slik at fordelen kraftverket hadde i 2008-2009 er tilbakebetalt. NVE merker seg at Elverum Nett raskt
sørget for å gjøre nødvendige tiltak og at nettsel skapet s kriver at det aldri har vært intensjonen å
favorisere egne selskap, men mener det først og fremst har betydning for utmåling av
overtredelsesgebyret og ikke hvorvidt det skal ilegges overtredelsesgebyr.
NVE er ikke av den oppfatning at feil eller manglende tariffering automatisk medfører at det ilegges
overtredelsesgebyr. l denne saken er det summen av skjerpende forhold rundt den manglende
tarifferingen som medfører at NVE finner at det er grunnlag for å ilegge overtredelsesgebyr.
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Overtredelsesgebyrets størrelse
Det følger av energ iloven § 10--8 annet ledd at ved utmåling av overtredelsesgebyr "skal det særlig

legges vekt på
a) overtredelsens grovhet,
b) om/oretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne
/orebygget overtredelsen,
e) om overtredelsen er begåll for å fremme foretakets interesser,
d) omfore/aket har hatt eller kunne oppnådd noenjordel ved overtredelsen,
e) om de/foreligger gjentakelse,
fl foretakets økonomiske evne. "
Elverum Nett gir i sine kommentarer til varsel om vedtak klart utrykk for at feilen ikke er et resultat av
ønske om å fremme egne interesser. Elverum Nett underbygger påstanden om at det ikke har vært
meningen å fremme konsernets interesser ved å forklare at årsaken til feilen sky ltes lederbytte i 2006 og
manglende rutiner og opplæring. NVE har ikke grunnlag til å betvile Elverum Nett sin forklaring
angående årsaken til den mang lende tarifferingen u.tover at det ifølge Elverum Nett sin
regnskapsrapportering (e-Rapp) fremgår at det i årene før lederbytte heller ikke ble tariffert andre
tarimedd. I tilegg til selve overtredelsen som innebar manglende tariffering av innmating av produksjon,
har saken avdekket at Elverum Nett har hatt mangl,ende interne rutiner. NVE finner det forsterkende at
kraftverket som ble tariffert for lite eies av et selska p i samme ko nsern som Elverum Nett. At det er et
kraftverk som eies av selskap i samme ko nsern som ikke er blitt tariffert tilstrekkelig nett leie tillegges
vekt ved utmålingen av overtredelsesgebyret selv om det ikke kan dokumenteres at det er resultat aven
bevist handling for å fremme konsernets interesser.
NVE har ikke påpekt tilsvarende brudd hos Elverum Nett tidligere, men det fremgår av Elverum Nett
sine utta lelser og innrapporterte data at overtredelsl~n har pågått over flere år, Elverum Nett AS har
imidlertid raskt rettet opp feilen da NVE påpekte manglende tariffering, ved å etterfakturere kraftverket
for årene 2008-2009.
Når det gjelder foretakets økonomiske evne så er E lverum Nett et relativt lite nettselskap, men har som
nettselskap over tid sikret en rime lig avkastning på kapitalen. NVE har vurdert og tatt hensyn til
E lverum Nett sin størrelse og økonomiske evne ved utmålingen av overtredelsesgebyret.
På denne bakgrunn fastsettes overtredelsesgebyret skjønnsmessig til 500000 kroner,

Vedtak om overtredelsesgebyr
NVE ilegger herved Elverum Nett AS et overtredelsesgebyr for brudd på kontrollforskriften §§ 13-2 og
16-2 og ilt:ggC:T" ovcrtrtxldsesgebyr jf, energilovc:n § 10-7. Overtreddst:sgc:byrel c:r skjønnsmessig
fastsatt til 500 000 kroner.
Overtredelsesgebyret forfaller i sin helhet til betaling den I. apri120l2.

Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen tre uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven
kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes s kritllig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes
til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@ nve.no.
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Det gjøres oppmerksom på at innbetaling av overtnedelsesgebyr skal skje uavhengig av evt. klage, med
mindre klagen gis oppsettende virkning. Oppsettende virkning betyr at iverksettelsen av vedtaket
utsettes til klagen er avgjort. Å gi en klage oppsettende virkning kan besluttes etter begjæring og i
samsvar med forvaltnin gsloven § 42.

Om betaling av overtredelsesgebyr
Overtredelsesgebyr skal innbetales til kontonumme:r 7694 OS 089 71. Det vil ikke bli utstedt faktura fra
NVE sin side. Innbetalt overtredelsesgebyr tilfaller statskassen.
Overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og
midlertidig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven), § 7-2 bokstav e,jf energiloven § 10-7 annet ledd.
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Elverum Nett AS - vedtak om overtredeIsesgebyr - klagesak
l. INNLEDNING

Det vises til klage av 20. mars 2012 på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVEs)
vedtak av 12. mars 2012 om overtredelses~ebyr på kr. 500.000,-.

I NVEs vedtak ble det lagt til grunn at Elverum Nett AS (Elverum Nett) hadde overtrådt
reglene om tariffering, og overtredelses~:ebyr ble iJagt med hjemmel i energiloven og
forskrift om økonomisk og tekoisk rappOJrtering,inntektsramme for nettvirksomheten og
tariffer (kontrollforskriften).
Bakgrunnen var at Elverum Nett unnlot å fakturere søsterselskapet østerdalen
Kraftproduksjon AS, som eier kraftverket Skjefstadfoss, kr. 1.469.000,- som andre tariffledd i
årene 2008 og 2009.
I brev av 23. mars 2012 avslo NVE søknad om oppsettende virkning for betaling av
gebyret
Etter å ha vurdert klagen, tant ikke NVE Igrunn til å endre sitt vedtak. Saken ble
oversendt departementet for klagebehanelling i brev av 22. mai 2012.

2. KlAGEN
Elverum Nett erkjenner at østerdalen Kraftproduksjon AS
1.469.000,- for lite for andre tariffledd i 2008 og 2009.

ved en feil ble tariffert kr.

Det anføres at det ikke bør ilegges overtredel_byr for den manglende tarifferingen. Det
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•
er vist til overtredelse av kontrollforSkriften ikke automatisk medfører ileggelse av
overtredelsesgebyr, it energiloven § 1(}·7. Elverum Nett mener det må legges vekt på
årsaken til feiltarifferingen i vurderingen.
, ?:

Bakgrunnen for feIlen var at daglig leder i Elverum Nett sluttet i 2006. Foretaket er et lite
nettselskap, og daglig leder har alene ansvar for utarbeidelse av tariffgrunnlag og
rapportering til NVE. Ny daglig leder ble ansatt fra februar 2007 uten overlapping, slik at
vedkommende selv måtte sette seg inn i de ulike arbeidsoppgaver. net skjedde i den
forbindelse en svikt i rutinene for tarifferiJJlg.
Feilen ble oppdaget ved NVEs gjennomgang av de innrapporterte data for perioden.
Da Elverum Nett ble gjort oppmerksom på feilen, ble østerdalen Kraftproduksjon AS
et:terfuk1urert Ved en senere gjennomgang har nettse1skapet også oppdaget manglende
tariffering av andre energiledd for 2007. Elverum Nett har nå etterlak1urert for 2007, og det
er beregnet renter for den manglende tarifferingen i årene 2007,2008 og 2009.
Elverum Nett er uenig i NVEs påstand om at den manglende tarifferingen har foregått over
lang tid. Det påpekes at det aldri har vært konsernet Elverum Energis intensjon å favorisere
et datterselskap i konsernet Foretaket h.ar verken opptrådt bevisst forsettlig ener bevisst

uaktsomt
Uansett mener Elverum Nett at det ikke fiJreligger skjerpende forhold ved tarifferingen som
tilsier et overtredelsesgebyr på kr. 500.000,-.
3. DEPARTEMEN'I'ETh VURDERING
Innledningsvis bemerker departementet at et forvaltningsorgan ikke har plikt til å imøtegå
alt det en part har anført, it forvaltningsloven § 25. Departementet har behandlet klagerens
anførsler i den grad det er nødvendig for å begrunne avgjørelsen i saken.
Klagen reiser spørsrnål om Elverum Ne tts manglende tariffering av andre energiledd av
søsterselskapet Østerdalen Kraftproduksjon AS i årene 2008 og 2009 er en overtredelse av
kontrollforskriften som bør sanksjoneres med overtredelsesgebyr. Om så er tilfelle oppstår
spørsmAI om utmAling av gebyr.
Etter energiloveo §§ 10-7 og 10-8 kan overtredelsesgebyr ilegges et foretak dersom
bestemmelser i eller i medhold av energiloven er overtrådt forsettlig eller uaktsomt
Momentene som er listet opp i energiloven § 10-8 annet ledd, og som er vurdert av NVE, er
relevante både ved spørsmAlet om gebyr bør ilegges, og ved en eventuell påfølgende
utmåling av gebyrets størrelse.

3.1 Overtredelse av kontroUforslaiften
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Nettselskapers tariffering av kraftprodusenter er regulert i kontrollforskriften, gitt i medhold
av energiloven § 1~ og energilovforskrillien § 9-1. Det fremg1lr at kontrollforsJoiften § 13-2
bokstav b) at tariffering for innmating av kraft skal følge en grunnstroktur med
bruksavhengige tariffJedd og andre tarifllIedd. Beregningen av andre tariffJedd skal skje i
samsvar med kontrollforskriften § 16-2.

I kontrollforskriften § 18-1 a er det særslålt forskrifthjenunel for overtredelsesgebyr av
bestemmelser i kontrollforskriften. Det kan blant annet reageres med overtredelsesgebyr
ved overtredelse av bestemmelser iforsJoiftens kapittel 13 til 17.
Elverum Nett har erkjent de faktiske forhold og manglende tariffering slik det fremg1lr av
klagen.

Departementet legger til grunn at Elverum Nett overtrådte kontrollforsJoiften §§ 13-2 og 162 ved unnlatelse av å tariffere østerdalen Kraflproduksjon AS kr. 1.469.000,- for andre
tariffJedd i 2008 og 2009.
Som NVE legger departementet til grunn at det subjektive kravet til utvist skyld er oppfylt
Det fremg1lr av klagen at den manglende ltariff'eringen skyldes svikt i nettselskapets interne
rutiner.

3.2 Vurdering av om overtredelsesgehyr bør ilegges
Elverum Nett har anført at årsaken til selskapets manglende tariffering må vektlegges i
vurderingen av om overtredelsesgebyr !>ør ilegges. Som beskrevet ovenfor i punkt 2,
medførte skifte av daglig leder en svikt i nettselskapets tarifferingsrutiner.
Bestemmelsen om at nettselskaper skal tariffere alle kunder et energiledd og andre
tariffJedd er grunnleggende for reguleringen av nettmonopolet Departementet kan ikke se
at utsIåftoing av daglig leder i Elverum Nett fritar nettselskapet fra dette tarifferingskravet

I vurderingen av om overtredelsesgebyr bør ilegges, har departementet lagt vekt på at den
manglende tarifferingen var av et konkurranseutsatt kraftselskap innenfor konsernet
Elverum Energi. Selv om Elverum Nett har rettet opp i feiJtarifferingen, var overtredelsen
egnet til å gi et kraftselskap i samme kODisern en økonomisk besparelse på bekostning av
Elverum Netts øvrlge nettkunder.
Manglende tariffering av andre tariffJedd eT en alvorlig svikt i nettselskapets interne rutiner.
Allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende. Departementet deler detfor NVEs syn om at
det !>ør reageres med overtredelsesgebyr i saken.

3 .3 Utmåling av overtredelsesgebyr
Størrelsen på overtredelsesgebyret må fastsettes skjønnsmessJg. Energiloven § 1<Hl annet
ledd gir anvisning på de momenter som skal tillegges særlig vekt i vurderingen.
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.,

Departementet kan ikke se at et gebyr på kr. 500.000,- er satt for høyt for en slik virksomhet
som Elverum Nett driver. Departemenitet viser til NVEs vurdering av spørsmålet, og
understreker at det både av allmenn og -individualpreventive grunner er viktig at det
fastsettes et overtredelsesgebyr av denne størrelse for et foretak som Elverum Nett.
Departementet finner ikke grunn til å e..dre størrelsen på overtredelsesgebyret fastsatt

til kr. 500.000,- av NVE.
4. KONKLUSJON
Klagen tas ikke til følge. NVEs vedtak av 12. mars 2012 stadfestes.

Det gjøres oppmerksom på at departemeJl,tets vedtak er endelig og ikke gjenstand for klage,
jf forvaltningsloven § 28 tredje ledd første punktum.

Ilflu/VAP.H. Høisveen (e.f.)
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NVEs vurdering i klage på Forsand Elverk KF sin fordeling av tilskudd
til utjevning av overføringstariffer mellom kundegrupper - vedtak
Sigmund Fossmark klager på Forsand Elverk KF (FE) sin fordeling av tilskudd til utjevning av
overføringstariffer mellom kundegrupper. NVE bar vurdert FE sin tariffpraksis etter gjeldende
regler i energiloven og tilhørende forskrifter. N1VE finner at FE har en tarifferingspraksis som er i
strid med regelverket.
Saksopplysninger
NVE har i e-post av 19 oktober 20tt mottatt et spørsmål fra Sigmund Fossmark på FE sin
differensiering av tariffene mellom hyttekunder og øvrige kunder i Forsand Elverk sitt nettområde.

Sigmund Fossmark viser i e-posten til infonnasjon publisert på FE sine internettsider angående
tariffendringer der det heter at:
"Ordninga med li/skot /il reduksjon av nett/eiga blei innført i stat!1'budsjettet i 2000.
Tilskotsordninga skal direkte redusere nellleiga i områder av landet med høg nett/eige som sku/dast
naturgjevne høve, nærings- og buseljing.~struktur. NVE tildeler midlene til det enkelte nellse/skap etter
retningsliner gitt av Olje- og Energ idepartementet.
For 201 l har nettkundane i Forsand Elverk KF rett Lil kr 479.383 av dette tilskotet. Utjamningstilskolet
går direkte og uavkorta til nettkundane. Tildelinga var iklge lifent for oss då tariffen for 2011 blei
vedtau. Vi vil di/or selje ned nett/eiga tilsvarande dette heløpet.
Reduksjon:
Husha/dningog liten næring: - 2 øre /kWh samt atfastleddetfor hushaldning blir sett ned 213 kr lår.
For storkundar (F31): reduksjon på - l øre/kWh tilsvarande 7,5 %. "
I brev av 14. november 201 1 ba NVE om en nærml~re beskrivelse av og begrunnelse for fordelingen av
tilskudd for utievning av overføringstariffer mellom ulike kundegrupper tilknyttet FE sitt
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overføringsnett. NVE ba videre om en dokumentasjon på hvilke kriterier FE benytter for differensiering
av tariffene mellom kundegrupper.

I brev av 2. desember 2012 begrunner FE differensieringen med at de i henhold til kontrollforskriftens §
13-1 har sett seg nødt til å differensiere tariffene. Hyttekundene fikk en økning i fastledd og energiledd i
201 1. For 20 I1 ble utjevningstil skuddet vurdert slik at det ikke var nødvendig med ytterl igere økning i
hyttetariffene.
FE beklager at god nok infonnasjo n om grunnlaget for tariffene og om fo rdelingen av tilskuddet ikke
har nådd fram til alle kundegrupper.
NVEs vurdering

NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og
nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet fatter NVE vedtak i saken med hjemme l i
energilovsforskriften § 4-10 .
Det vises spes ielt til forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Kontrollforskrifte n g ir nænnere
rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide tariffer i sine områder. l tråd med forskriften er
nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffer som er i overensstemmelse med gjeldende
regelverk.
Når myndighet etter energiloven eller energilovsforskrifien er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i
energilovsforskriften § 9-3 g i de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i
eller i medhold av energi loven.
Slik NVE ser det dreier klagen seg o m hvorvidt FE sin differensiering av tariffene me llom ulike
kundegrupper, samt hvorvidt infonnasjonen gitt til k undene er i henhold til energi loven og tilhørende
forskrifter.

Inntektsrammeregulering av nettselskapene
Nettselskapenes inntekter fra nettleien er regulert vl~d at NVE årlig Fastsetter en tillatt inntekt for hvert
enke lt nettselskap. Nivået på den tillatte inntekten fastsettes slik at inntekten over tid skal dekke
kostnadene ved drift og avskrivning av nettet, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital, gitt
effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Nettselskapene ska l fastsette nettleien slik at den så langt
som mulig ikke overstiger tillatt inntekt.
NVE kontro llerer hvert år hvorvidt inntektene fra nettvirksomheten har vært høyere enn tillatt inntekt.
Dersom dette er tilfellet, blir nettselskapet pålagt å betale denne merinntekten tilbake til kundene
gjennom lavere nettleie de påfølgende årene. Nettselskap som har hentet inn mindre enn tillatt inntekt
har mul ighet til å hente inn tilsvarende mer gjennom nettleien de påfølgende å rene.

Tilskudd til utjevning av overføringstariffene
Retningslinjene for tildeling av tilskudd til utjevnin,g av overføringstariffer er fastsatt av O lje- og
energidepartementet 8. september 2008, og forvalte s av NVE. Retningslinjene legger opp til at he le
tilskuddet kommer nettkundene til gode i fonn av reduserte overføringstariffer i distribusjonsnettet.
Nettselskapene plikter før nye tariffer trer i kraft å infonnere den enkelte nettkunde om tildelingen av
tilskuddet med angivelse av tildelt beløp, etter de re gler som gjelder for varsling av tariffer, § 13 - 5 i
forskrift om kontroll av nettvirksomheten (kontrollforskriften).
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NVEs ansvar gjelder i utgangspunktet tildeling av utjevningstilskuddet til det enkelte nettselskap.
Ordningen skal administreres lokalt av nettse lskap(~ne gjennom tarifferingen av de enkelte kunder i
distribusjonsnettet. NVE vil gjennom kontrollen ffilOO nettselskapenes inntekter føre tilsyn med at
tilskuddet tilfaller nettselskapets kunder.
Fordelingen av utjevningstilskuddet mellom ulike kundegrupper er ikke nærmere beskrevet i
retningslinjer for tildeling av tilskudd til utievning av overføringstariffene, men er regulert gjennom de
alminnelige tarifferingsregler som er nedfelt i kontrollforskriften.
Nettselskapets rett til å differensiere tariffene mellom ulike kundegrupper er gitt av kontrollforskriften s
§ 13-1 e) hvor det heter at tariffene kan differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på
relevante nettforhold. Nettselskapene plikter videre å tilby alle sine kunder ikke-diskriminerende og
objektive tariffer. Dette innebærer at tariffene kun kan differensieres dersom det er nettmessige forhold
som tilsier at en kundegruppe bør ha en annen tariff enn en annen kundegruppe.
Kontrollforskriftens bestemmelser innebærer at tilskuddet til utjevning av overføringstariffer skal
fordeles mellom nettselskapets kunder etter ikke-di skriminerende vilkår. I den grad utievningstilskuddet
differensieres mellom ulike kundegrupper tilknyttet nettselskapets nett, skal dette kunne begrunnes på
bakgrunn av objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold. Utjevningstilskudd er i
seg selv ikke et slikt nettmessig forhold. Dette innebærer at tariffene i utgangspunktet ikke kan
differensieres mellom ulike kundegrupper på bakgtunn av tildeling av utjevningstilskudd.
NVE finner at infannasjonen som ble gitt av FE ka.n tolkes som om utjevningstilskuddet kun kom
husholdningskunder og næringskunder i FE sitt nettområde til gode, og at utjevningstilskuddet var
bakgrunn~n for differensieringen av tariffen mellom de ulike kundegrupper. Jf § 13-5 skal nettselskapet
i rimelig tid før endring av tariffene trer i kraft infonnere den enkelte nettkunde om tariffendringer.
Infannasjonen skal inneholde en begrunnelse for tariffendringene. NVE kan ikke se at den begrunnelse
som ble gitt tilfredsstiller de kravene til infonnasjon som forskriften stiller.
NVE finner at FE ~ sin kommunikasjon til kunden ikke har begrunnet den endrede differensieringen
mellom de ulike kundegrupper på en tilfredsstillende måte. NVE finner at FE må forbedre sin praksis for
infonnasjon av tariffendringer til kunden. Særlig må FE ved fremtidige tariffendringer begrunne og
beskrive de nettrnessige forhold som er grunnlaget for en eventuell endret differensiering av tariffene
mellom ulike kundegrupper. Slik infonnasjon skal gis til de enkelte kundene i rimelig til før
tariffendringene trer i kraft.

Differensiering av tariffene
NVE har akseptert at nettselskapene deler sine kunder i tariffgrupper basert på typiske og
sammenfallende uttaksprofiler, brukstid, etc. for de ulike gruppene. FE sin mangelfulle infonnasjon om
tariffendringen fratar ikke nettselskapet sin rett til å differensiere tariffene mellom ulike kundegrupper,
så fremt differensieringen skjer på bakgrunn av objektive og kontrollerbare vilkår og kan begrunnes som
nettrnessige forhold.
Av forskrift om kontro ll av ncttvirksomheten § 14-2 følger det at kunder uten effektavregning avregnes
etter et fastledd og et energiledd, slik at:
- Fastleddet dekker kundespesifikke kostnader og e n andel av de øvrige faste kostnadene i nettet.
- Energikddet dekker marginale tap~kostnader og kan i tillegg dekke en andel av de øvrige kostnadene
som ikke innkreves gjennom fastleddet.
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De marginale tapene på distribusjonsnettsnivå utgjør en relativt liten andel av nettselskapets totale
kostnader. Inntektene fra energileddet utgjør i de alker fleste nettselskap mer enn inntektene fra
fastleddet, noe som igj en betyr at store deler av de faste kostnadene i nettet blir hentet inn på bakgrunn
av det løpende forbruket. Dette i kombinasjon med lav brukstid hos hytte/fritidsboliger vil kunne
medføre at en gjenno msnittlig hytte- og fritidsboligkunde i mindre grad bidrar til å dekke de faste
kostnadene enn en gjennomsnittlig husholdningskunde.
Begrunnelsen for å ha egen tariffgruppe for hytte/fritidsbolig er med bakgrunn i at gruppen normalt har
lavere brukstid og har lavere forbruk enn husholdningskunder. Brukstid er et forholdstall for årlig
energiforbruk dividert på årets maksima leffekt. Gitt at samme energimengde overføres kan kort brukstid
(relativt høyt etTektuttak) medføre relativt høyere kostnader til dimensjonering av nettet sammenlignet
med lengre brukstid. Hyttekunder vil typisk ha en kortere brukstid enn husho ldninger. Som nevnt over
består tariffen for energimålte kunder av et energ iledd som inneholder en andel av de faste kostnadene i
nettet. En hytte vil bidra til lavere dekning av faste kostnader i nettet på grunn av nonnalt sett lavere
energiuttak. Forskjellen i gjennomsnittlig forbruk og brukstid kan etter NVEs oppfatning forsvare en noe
høyere tarifTfor hyttekunder enn for husholdningskunder.

Etter NVEs syn er forskjellen i brukstid hos ulike kundegrupper og denned forskjell i dekning av faste
kostnader i de to kundegruppene et kriterium som kan legges til grunn for differensiering av tariffene .
NVE har i behandlingen av tidligere saker godtatt separate tariffer fo r hytter/fritid sboliger der tariffene
settes høyere enn for husholdninger, ettersom en gj 4~nnom sn ittli g hytte- og fritid sboligkunde med et
lavere forbruk i mindre grad bidrar til å dekke de faste kostnadene enn en gjennomsnittlig
husholdningskunde.
NVE vil likevel gjøre oppmerksom på at selv om dd gis en åpning for en differensiering av tariffene
mellom husho ldn ings- og hytte/fritidsboligkunder, så skal ikke en typisk (gjennomsnittlig)
hytte/fritidsboligkunde betale mer til dekning av faste og bruksuavhengige kostnader i nettet enn en
typisk husho ldningskunde med samme nettilknytning, når en tar utgangspunkt i et gjennomsnittlig
marginalt tap i nettet. Nettselskapene har ikke anledning til å differensiere tariffene mellom
kundegruppene på en slik måte at en gjennomsnittlig hytte- og fritidsboligkunde betaler mer til dekning
av faste kostnader enn en gjennomsnittlig husho ldningskunde.
NVE har gått gjennom differensieringen av FE sine tariffer mellom henho ldsvis fritidsboliger og
husho ldningskunder. NVE finner at differensieringen ikke er i strid med kontrollforskriftens
bestemmelser. Til grunn for vurderingen ligger det at FE sine hyttekunder også med dagens tariffer
bidrar mindre til inndekning av de faste kostnader e:nn en gjennomsnittlig husholdningskunde gjør.
Vedtak
NVE finner at Forsand Elverk KF sin praksis for info nnasj on av tariffendringer til kunden er i strid med
§ 13-5 i kontrollforskriften.
NVE finner at FE må forbedre sin praksis for infon nasjon av tariffendringer til kunden. Særlig må FE
ved fremtidige tariffendringer begrunne og bes kri v(~ de nettmessige forhold som er grunnlaget for en
eventuell endret differensiering av tariffene mellom ulike kundegrupper. S lik infonnasjon skal g is til de
enkelte kundene i rime lig til før tariffendringene t:re:r i kraft.
NVE ber Forsand Elverk sende til NVE nye rutiner for infonnasjon om og begrunnelse for
tariffendringer innen 20. april 20 12.
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Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel Yl. En
eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@ nve.no.
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NVEs vurdering i klage på avslag om å inkludere Norcem Kjøpsvik som
kraftintensiv industri i k-faktormod:ellen - vedtak
Nor€:em Kjøpsvik klager på at Statnett SF ikke vil inkludere bedriften som kraftintensiv industri i
k-faktormodellen. NVE har vurdert Statnett SF sin tariffpraksis etter gjeldende regler i
energiloven og tilhørende forskrifter. NVE kan ili.ke finne at Statnett SF bar en tarifferingspraksis
som er i strid med regelverket.
Saksopplysninger
NVE viser til brev av 8. november 2011 med klage fra Norcem Kjøpsvik (heretter Norcem) . Norcem

ønsker å bli inkludert som kraftintensiv industri (KlO i k-faktormode llen, og mener Statnetts avslag på
søknaden innebærer konkurransevridning.
Norcem skriver at de har insta llert produksjonsutstyr tilsvarende en maksimalbelastning på ca 16 MW,
men at norma lbe lastn ingen har ligget på 11 - 12 MW årlig på grun n av driftsopplegg med mest mulig
jevn drift, styrt ut i fra ønsket om å redusere nettleie n og å unngå kostbare belastningstopper og press i
nettet. Brukstiden er ca. 7000 timer.
I klagen anfører Norcem fø lgende: " Det finne s så vidt vi kan se ikke noen entydig begrunnel se for at
grensene for k-faktonnodcllen skal gå akkurat ved 1. 5 MW og 7000 timers brukst id . Det virke r tvert o m
urimelig om Norcem Kjøpsviks bestrebelser på å holde maksimaleffektcn så lav som mulig,
sammenli gnet med installert effekt , skulle straffes gjenno m tap av k-faktorfordelen ."
Norcem mener Statnen har full an ledning til å Fmvike grensen de har Fastsatt (IS MW og 7000 timer
brukstid) som et absolutt krav. Videre skriver Norcem: " S lik vi forstår NVE, kunne Statnett ha satt en
annen grense for k-faktorbedrifte r, uten å komme i konflikt med kontrollforskriften. Det er imidlertid en
he lt annen proble mstilling cnn den vi reiser, som er hvorvidt betingelsene for å bli godkjent som kFaktorbedrirt vil kunne være oppfylt ved mindre avv ik fra verdiene som er satt."
NVE har i brev av 16. november 20 Il bedt Statnett g i sin kommentar til klagen fra Norcem .
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Side 2

Statnett gir sine kommentarer i brev av 12. descmbe:r 2011. T il Norcems utsagn om å fravike den
fastsatte grensen på 15MW og 7000 timer brukstid skriver Statnett : "Når kriteriene først er fastsatt må
alle søknader behandles likt. Hvis kriteriene kan tøyl~S fra sak til sak blir det vanskelig å håndtere
likebehandling. Vi har tidligere g itt avslag på en søknad med omtrent samme effektuttak som Norcem
Kjøpsvik."
Som begrunnelse for den fastsatte grensen for kraftintensiv industri viser Statnett til drøfiinger med
kundeorganisasjonene og protokoll med PI L (n åvæ fl~ nde Norsk Industri) fra 2003.
Norcem har, på eget initiativ, kommentert Statnetts svar til NVE . I brev av l . februar 2012 skriver
Norcem: "Vår påstand cr at man ved å sette en absolutt grense i dette tilfellet ikke sikrer, men hindrer
likebehandling. Muligheten for at en abso lutt grense ikke sikrer likebehandling synes også å ha vært
Statnerts grunnleggende holdning". Norcem viser til Statnetts tarifThefte for 2010 og 2011 hvor det heter
at definerte grenseverdier etter søknad til Statnett kan defineres innenfor kraftintensiv industri . Videre
mener Norcem å ha en felles forståelse med Norsk Industri om at de angitte grensene skal kunne
fra vikes fo r bedrifter som i enkeltår fall er under 7000 timer eller som ligger tett opp til de fastsatte
grensene.
Statnett har i c-post av 24 . januar 20 12 oversendt et notat om historisk bakgrunn for rabatten til
kraftintensiv indu stri og hvorfor grensen er satt på 15 MW og 7000 timer. Statnett har utdypet dette på
møte hos N VE 8. mars 201 2.
NVEs vurdering

NVE vurderer saken i lys av energ iloven med tilhø re nde forskrifter. Ved uenighet me llom kunde og
nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet fatter NVE vedtak i saken med hj emmel i
energ ilovforskriften § 4-10 .
NV E viser spesielt til forskrift av I l . mars 1999 nr 3 02 om økonomisk og teknisk rapporte ring,
inntektsramme for nettvirksomheten og tarim~r (kontrollforskriften). Kontro llforskrifte n g ir nærmere
rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide tariffer i sine områder. [ tråd med forskriften er
nettsel skapene selv ansvarlige for å fastsette tariffer som er i overensstemmel se med gjeldende
regelverk.
Når myndighet etter energiloven eller energ ilovforskriften er lagt til NVE, kan NVE med hj emmel i
energilovforskriften § 9-3 g i de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemme lser gitt i
e ller i medhold av energiloven .
NVE legger til grunn at saken gje lder hvorv idt Statnett har anledning til å fastsette grenseverdier for
innde ling i kundegruppen kraftintensiv industri, og i så fall o m Statnett har anledning til å fra vike disse.
Ne/Ise/skapenes anledning fil å/astsette tariffer

Nettselskapenes fastsettelse av tariffer er nærmere regulert i kontro llforskriften. Denne skal blant annet
legge grunnlaget fo r et effektivt kraftmarked, sikre at kra ft overføres til riktig leveringskva litet og pris,
og sikre at nettet utnyttes og utbygges på en sikker og samfunnsmessig rasj onell måte, jf.
kontro ll forskriften § l-l.
Statnett er ansvarlig for å utarbeide tariffer i sentralnettet som er i tråd med gjeldende regelverk. I
kontrollforskri fte n § 13- 1 om prinsipper for utform ing av punkttariffer står det blant annet at:

c) fleu~;elskapel plikter å tilby atle SOI1l etterspør nel'ljenester ikke-diskriminerende og objektive
pllnkuariffer og vilkår.
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d) tariffene skal uljormes slik at de i størst mulig grad gir signaler om effektiv utnyttelse og utvikling av
nettet.
e) tariffene kan differensieres elter objektive og konirollerbare kriterier basert på relevante netiforhold.
Statnett s killer mellom kundegruppen kraftinte nsiv industri og øvrig forbruk. Kundegruppe er i
kontrollforskri ften § 1-3 defin ert som "En avgrenset gruppe av sluttbrukere, avgrenset ut i fra likheter i
brukstid, leveringskvalitet og forbruk sni vå".
Nettselskapene har frihet til selv å fa sL'iene kundegrupper og å ford ele kostnadene som ikke hentes inn
gjennom tariffens bruksa vhengige ledd mellom kundegruppene, så lenge dette gjøres etter objektive og
kontrollerbare kriterier basert på relevante nett fo rho ld.
Kriteriene Statnett har fastsatt for kraftintensiv industri er forbruk over 15 MW i topp last og brukstid
over 7000 timer. NVEs vurdering er at inndeling i kundegruppen kraft intensiv industri kun etter kriterier
om topp last og brukstid er objektive og kontrollerbare kriterier, og dermed i tråd med
ko ntrollforskri ften .
Norcem klager på at Statnett i realiteten håndhever d isse kriteriene absolutt, til tross for at de i sine
tariffhefter for 2010 og 2011 skriver at bedrifter som ligger tett opp til de definerte grenseverdier etter
søknad kan de fin eres innenfor kra ftintensiv industri . Statnetts tarifThefte for 20 12 åpner ikke lenger for
særskilt vurdering etter søknad.
Etter NVEs vurderin g står Statnett i utgangspunktet fritt til å avgjøre o m grensen de har fastsatt skal
gjelde absolutt. Dcrsom Statnett skulle frav ike fra de fastsatte gren severdiene om topplast og brukstid vil
også dette måtte gjøres på bakgrunn av objekti ve og kontrollerbare kriterier og være basert på relevante
nettforhold . En skjønn smessig vurdering av hvert enke lt tilfelle, uten kriterier som nevnt over, vil ikke
være i tråd med kontrollforskriften .

Vedtak
NVE finner ikke at Statnetts kriterier om to pplast og brukstid for inndeling i kundegruppen kraftintcnsiv
industri er i strid med energ iloven e ller tilhørende forskrifter. NVE har derfor ikke grunnlag for å
på legge Statnett å endre, eller å frav ike fm disse kriteriene.

Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påk lages til O lje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen J uker fra det tidspunkt de nne underretning cr kommet frem , jf. fvt. kapitte l VI. En
eventuell klage skal begrunnes skriftlig, st iles til OUe- og energideparte mentet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale c-postadresse ~

Med hilsen
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Norcem AS - Klage på NVEs vedtak om sentramettstariffen

Sakens bakgrunn
I brev til Statnett SF (Statnett) av 21. september 2011 søkte Norcem AS (Norcem) om at
Norcems sementfabrikk i Kjøpsvik skulle bli inkludert i kundegruppen for bedrifter
med høyt maksuttak og lang bmkstid (representert med "lille c" i k-faktonnodellen),
Statnett avslo denne søknaden på gmnnlag av at Norcem Kjøpsviks forbmk på 11-12
MW i topplast med en brukstid på 7000 timer ikke tilfredsstiller kriteriene som er
fastsatt for å bli avregnet med "lille c" i k-faktonnodellen.
Statnetts avslag ble brakt inn for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)i brev av
8. november 2011, I brevet skriver Norcem at de mener at Statnett har full anledning til
å fravike kravet om forbruk på 15 MW i topplast med en blUkstid på 7000 timer for å
inkluderes i kundegruppen. Blant annet vises det til at NVE har skrevet at andre
grenser eller ktiterier også vil kunne være i henhold til kontrollforskriften, og videre at
Statnett i sitt tariffhefte for 2011 skriver: "Bedlifter som ligger tett opp til de definerte
grenseverdier kan etter søknad til Statnett defineres innenfor Kil",
Norcem Kjøpsvik forklarer al de har installert effekt på 16 MW, men at de av flere
grunner har hatt et uttak på 11-12 MW og 7000 brukstimer de siste årene og mener det
er urimelig om deres bestrebelser på å holde maksimaleffekten så lav som mulig skal
straffes gjennom tap aven gunstigere tariff som de ville fått dersom de hadde blitt
avregnet med "lille e" i modellen.
Statnett sktiver i sine kommentarer av 12, desember 2011 at når kriteriene først er
fastsatt. må alle søktlader behandles likt,

Posladrt,ssc
Kotllol'adn'ssc
Puslboks /< 14/< D ep
Akl'rsj.!.lta !)~J
OO:{:·! Oslo
http://wv..W.Ol..d .dl.p.no/pOSlllloltak<ilio(.cl.dl.p.no

Encr,l{i- o/.!
vannresslIrsavd"lingl'll

Saksbehandler
Ole SvihIl s
41i~K10

Senlral: 2224

90~)

Org. nr. ~m Wl (j;1O

NVE fant i vedtak av 17. april 2012 at Statnett fulgte gjeldende regelverk og
tarifferingspraksis da Norcem Kjøpsvik ikke ble inkludert i kundegruppen for bedrifter
med høyt maksuttak og lang brukstid.
Vedtaket ble i brev av 14. mai 2012 påklaget av Norcem Kjøpsvik. NVE fant ikke
grunnlag for å endre eller oppheve vedtaket, og saken ble derfor oversendt Olje- og
energidepartementet for endelig avgjørelse i brev av 9. august 2012.

Klagen
Norcem mener bedriften tilfredsstiller alle krav som k-faktormodellen skal ivareta,
bortsett fra at effektuttaket bare er på ca. 12 MW. Norcem viser til at bedriften har en
installert effekt på ca. 16 MW, og at de faktiske nettforhold og hensynet til
konkurransesituasjonen og likebehandling tilsier at Norcem Kjøpsvik får en gunstigere
tariff.
Norcem har også vist til Statnetts tariffhefte for 2011 hvor det står: "Bedrifter som
ligger tett opp til de definerte grenseverdier kan etter søknad til Statnett defineres
innenfor KIl". Norcem mener kriteriene om 15 MW og 7000 brukstimer ikke kan anses
absolutte, og mener det er grunnlag for å avvike fra disse i spesielle tilfeller.
I klagen skriver Norcem også at NVEs saksbehandling har vært mangelfull fordi saken
ikke ble behandlet ut fra at det forelå en unntaksbestemmelse på søknadstidspunktet.
Norcem mener også det er mangelfullt at NVE ikke har påpekt at Statnett verken
kommenterte eller forholdt seg til de reglene Statnett selv hadde utformet i henhold til
kontrollforskriften.

Departementets vurdering
Nettselskapene fastsetter selv sine tariffer i henhold til forskrift av 11. mars 1999 nr 302
om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer
(kontrollforskriften). Kontrollforskriftens § 13-1 bokstave):

"Tariffene kan differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert På relevante
nett/orhold. "
Nettselskapene har frihet til selv å fastsette kundegrupper og hvordan kostnadene som
ikke hentes inn gjennom bruksavhengige ledd fordeles mellom disse, så lenge dette
gjøres med bakgrunn i objektive og kontrollerbare kriterier.
Det er med andre ord Statnett som har fastsatt grensen på 15 MW og 7000 timer.
Denne inndelingen er etter departementets syn i tråd med kontrollforskriftens
bestemmelser. Dette har videre blitt stadfestet gjennom vedtak i tidligere klagesaker
rundt sentralnettariffen, for eksempel klagesaken fra Raufoss næringspark.
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Selv om Statnett har skrevet i tariffheftet for 2011 at de elter søknad kan inkludere
bedrifter som ligger utenfor de fastlagte kriteriene, kan ikke departementet se at
Statnett hadde plikt til å inkludere Norcem i kundegruppen.
Hva gjelder Norcems klage på NVEs saksbehandling kan ikke departementet se at
NVEs behandling har vært mangelfull. NVE har behandlet klagesaken i lys av
energiloven med tilhørende forskrifter, og har lagt til grunn de momenter de mener har
vært nødvendig for å behandle saken.
Konklusjon
Klagen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEs vedtak av 17. april 2012.

Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke gjenstand
for klage, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd første punktum.

avdelingsdirektør
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Vår dato:
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Arkiv: 623
Deres dato:
Wiersholm ref.: M2783320111131505-001/SVA
Nordia ref: 10663 WflF 14069

Saksbehandler:
Bjørnar Fladen
22959241

NVEs vurdering i klage på varslet omlegging tillavspentmåling og
oppsplitting av abonnementer - Vedtak
Wiersholm har på vegne av Basa-Buset AS Ida~:et på Skagerak Nett sin oppfølging av NVEs
vedtak av 25. februar 2011 samt på varsel fra Slkagerak Nett om oppsplitting av eksisterende
abonnement og avvikling av høyspentmiling. NVE har vurdert Skagerak Nett AS sin oppfølging
av vedtak og krav om oppslitting av Basa·Huset sitt abonnement og avvikling av høyspentmlling
etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter. NVE finner at Skagerak Nett ikke
har fulgt opp NVEs vedtak av 25. februar 2011. NVE kan ikke finne at krav om oppsplitting av
abonncment og avvikling av bøyspentmiling er i strid med energiloven ellcr tilhørende forskrifter.
Saksopplysninger
I brev av 13.januar 2012 klager Wiersholm over Skagerak Nett sin varslede omlegging til
lavspentmåling og oppsplitting av abonnement. Wiersholm klager primært på grunnlag av at de mener
Skagerak Nett ikke har anledning til å si opp en eksisterende tilknytting så lenge eksisterende tilknytting
er i henhold til gjeldende regler eller forskrifter. Sekundært mener de at Skagerak Nett ikke sørger for
likebehandling av sine kunder da de ikke har fAtt opplyst at tilsvarende omlegging skjer hos andre
kunder med høyspentmåling hos Skagerak Nett. Wiersholm ber om at Basa-Huset tilkjennes dekning av
sine saksomkostninger dersom Basa-Huset gis medhold i denne saken jfr. forvaltningsloven § 36.
Saken er relatert til tidligere klage på Skagerak Nett sin praktisering av korreksjonsavregning for
trafotap hvor NVE fattet vedtak 25. februar 20 Il . Skagerak Nett påklaget vedtaket til OED som
stadfestet NVEs vedtak i brev av 7. februar 2012. Wiersholm mener at Skagerak Nett ikke har fulgt opp
NVEs vedtak og krever at Skagerak Nett korrigerer for feil avregning bakover i tid. Skagerak Nett har
tilbakevist kravet med at vedtaket ikke stiller noen krav til oppgjør bakover i tid, og at et eventuelt
oppgjør bakover i tid vil basere seg på seks tilknyttingspunkt og dertil seks fastledd. Skagerak Nett
mener at det er Basa-Huset som er til hinder for op,pfølging av vedtaket da de ikke ønsker å legge til
rette for omlegging av tilknyttingen og måling på lavspcntsiden.
NVE har bedt Skagerak Nett kommentere klagen og advokatfirmaet Nordia har på vegne av Skagerak
Nett sendt sine kommenterer i brev av 17. februar 2012. Det beskrives at omlegging tillavspentmå ling
og oppsplitting av abonnementet er en naturlig oppfølging av NVEs vedtak for å unngå å foreta
E.poot I"IV'e@nv8.nc, Porilt>ks5Clll1 . Majorstuen. 0301 OSLO. Telefon; OII57S. Intemøtt _
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Side 2

sjablongmessig korreksjonsavregning. Skagerak Nett sin gjeldende praksis er at måling skal skje i
tilknyttingspunkt og at det ikke tillates tilknyttinger som måles på høyspentsiden, men hvor
tilknyttingspunktet er på lavspentsiden. Det beskrives at Skagerak Nett har en prosess for avvikling av
slike tilknyttingsforhold hvor måling og tilknytings,punkt er på hver sin side av transfonnering og at hele
prosessen er planlagt gjennomført i løpet av to år.
Wiersholm har på vegne av Basa~Huset i brev av 6 . mars 2012 kommentert Skagerak Nett AS sin
kommentar til klagen. Wiersholm tar i brevet opp diet forhold at de anser at Skagerak Nett ikke har rettet
seg etter NVEs vedtak av 25. februar 20 II og OEDs stadfesting av vedtaket. Det bes om at NVE tar
stilling til hvordan oppgjør skal gjøres opp tilbake til 2004. Wiersholm argumenterer i brevet for at
Skagerak Nett ikke ensidig kan splitte opp abonnementet til Basa-Huset uten samtykke fra Basa-Huset.
Wiersholm er uenig i at Skagerak. Nett har anledning til å ilegge Basa-Huset seks fastbeløp gitt dagens
tilknytting.
I brev av 16. mars 2012 kommenterer Nordia Wiersholm sitt argument om at de arvet abonnementet
som tidligere gjaldt for Saba ikke er riktig. Det vist:s til at tilknyttingen til Saba fabrikker var bygget for
et helt annet effektbehov enn Basa-Huset sitt behov. Skagerak Nett kan ikke finne at Basa-Huset har
bestilt abonnement. Skagerak viser til korrespondanse av 21. oktober og 14. november 2005 hvor Basa
Huset infonnerer om at det vil bli gjort store bygningsmessige endringer og at huset vil være ferdig
ombygget og klart for egne abonnementer i løpet av 3-4 år. Det vises også til møtet Basa Huset hadde
med Sweco Norge 16. februar 20 Il, hvor også Skagerak Nett var tilstede. Tema for møtet var å
diskutere ombyggingsplaner for Basa-Huset. Nordia mener at korrespondansen viser at ombygging og
omlegging tillavspentmåling var en forutsetning f<lr tilknyttingen.
Nordia viser til kontrollforskriften § 13-1 som fastsetter prinsippene for tariffering samt §§ 134 og 14-2
som sier at andre tariffledd (fastledd og effektledd) som et minimum skal dekke kundespesiftkke
kostnader og ellers dekke de kostnader som ikke dt:kkes gjennom bruksavhengige ledd.
Det argumenteres med at Basa~Huset med dagens tariff ikke dekker sine kundespesifikke kostnader.
Nordia tolker regelverket som at Skagerak Nett bryter kontrollforskriften § 14-2 dersom de ikke øker
fastleddet eller effektleddet.
Når det gjelder avregning bakover i tid mener Nordåa at Wiersholm blander sammen korrigering for
avregning av tap og inndekking av kundespesifikkl~ kostnader. Nordia meneT at eventuell krav om
dekking av kundespesifikke kostnader bakover i tid ikke har noen tilknytting til NVEs vedtak, da
vedtaket tar for seg hvordan energileddet skal kom":g eres for tap i transfonnator.
Nordia tar videre opp at de mener at NVE ikke har myndighet til å ta stilling til oppgjør fra tiden før
vedtaket ble fattet. Det beskrives også at det ikke er nødvendig å opprette seks abonnementer i denne
saken, men at det kan tilpasses en egen tariff for kunder som er enebruker av flere transformatorer.
Skagerak ser det som en mindre god løsning da det: medfører at de fortsatt må beregne trafotap som skal
trekkes i fra.
Skagerak ber om at NVE tar stilling til hvorvidt fastleddet til Basa-Huset kan settes ut i fra at de alene
bruker seks transfonnatorer og tre koblingsanlegg.

NVEs vurdering
NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og
nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av neltet fatter NVE vedtak i saken med hjemmel i
energilovsforskriften § 4-10.
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Det vises spesielt til forskrift av Il. mars 1999 nr 3 02 om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Kontrollforskriften gir nænnere
rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide tariffer i sine områder. l tråd med forskriften er
nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffer som er i overensstemmelse med gjeldende
regelverk.
Når myndighet etter energiloven eller energilovsfo:rskriften er lagt til NVE. kan NVE med hjemmel i
energilovsforskriften § 9-3 gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i
eller i medhold av energiloven.
Klagen tar opp Skagerak Nett sin oppfølging av NVEs vedtak av 25. februar 20 Il, i tillegg til at NVEs
bes avgjøre hvorvidt Skagerak Nett har anledning til å si opp dagens tilknytting med høyspentmåling for
å installere må lere i hvert tilknyttingspunkt. Gitt at nettselskapet har anledning til å splitte opp dagens
tilknytting stiller klager spørsmål om Skagerak. Nett har en praksis som sikrer likebehandling av alle
tilsvarende kunder. NVE velger å behandle oppfølgingen av NVEs vedtak av 25. februar 2011 og de
øvrige forhold hvor NVE har myndighet til å fatte ,avgjørelser.
Bakgrunn for tilknyttingen
Nordia viser i sine brev til at Basa-Huset aldri har bestilt abonnement hos Skagerak Nett, men at de kun
har overtatt de gamle lokalene til Saba fabrikker. Det fremgår imidlertid ikke at Skagerak. Nett da de fikk
kjennskap til at Basa-Huset hadde overtatt abonnementet til Saba fabrikker, satt konkrete krav til
ombygging av nettilknytningen. NVE mener derfor at det ikke er relevant hvorvidt Basa-Huset har sagt
at de ønsker å legge til rette for lavspentmåling. all den tid Skagerak Nett over flere år har tillatt
høyspentmåling uten å stille krav til omlegging. NVE har også lagt til grunn at tilknyttingen er i henhold
til gjeldende regelverk så lenge det korrigeres for tap mellom målepunkt og tilknyttingspunkt. En slik
korreksjon skal gjøres på bakgrunn av best tilgjengelig informasjon om tapsforholdene i nettanlegget.
Bakgrunnen for saken er at Basa-Huset i utgangspunktet er tilknyttet på lavspentsiden, men måling skjer
på høyspentsiden. NVE mener at nettselskap skal søke å måle forbruket så nært tilknyttingspunktet som
mulig. Der det av historiske er tillatt må ling og tilknytting på hver sin side av transfonnering, mener
NVE at det skal korrigeres for tap. NVE definerer tilknyttingspunkt som det eiermessige skille mellom
nettselskapets nettanlegg og kunden sitt nett.
Onpfølging av NVEs vedtak av 25. februar 2011
NVE oppfatter brevet av 13. januar 20 12 som en ny klage fra Wiersholm hvor det klages på andre
forhold enn hva som ble tatt opp i vedtak av 25. februar 2011. Likevel tas det i brevet opp flere forhold
angående Skagerak Nett sin oppfølging av NVEs vedtak av 25. februar 2011. NVE ser at saken har noe
overlapp og at det av hensyn til å avklare eventuel1e misforståelser, er rimelig å ta stilling til de punkter i
brevet som er innenfor NVEs kompetanse. Skagen:tk. Nett AS klaget NVEs vedtak av 25. februar 20 Il
inn til OED som stadfestet vedtaket i brev av 7. februar 2012. Klagen ble ikke gitt oppsettende virkning
hvilket innebar at Skagerak. Nett plikter å rette seg etter vedtaket og gjøre nødvendige endringer for å
lukke avvik påpekt i vedtaket.
Skagerak Nett ønsker å installere nye målere i tilk.nyttingspunktene da det vil lukke avviket ved at det
ikke lenger vil være behov for noen korreksjonsav:regning for tap. Basa-Huset ønsker imidlertid ikke en
slik løsning og er av den oppfatning at Skagerak Nett ikke har anledning til å kreve en slik endring av
eksisterende abonnement. Skagerak Nett mener at de har gjort sitt for å lukke avviket og at det er BasaHuset det står på for å f1l gjennomført tiltaket.
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NVE er av den oppfatning at Skagerak Nett plikter å korrigere for tap i henhold til vedtaket av 25.
februar 2011 inntil annen tilknyttings- og målerløsning er etablert.
Nordia problematiserer det forhold at også må lt torngangstap vil være en sjablongmessig korreksjon av
målt forbruk, og av den grunn bør unngås. Tomgangstapet er funnet ved å måle forbruket i trafoen i en
situasjon hvor alt forbruk på lavspentsiden er koble:t fra. Tapet som da ble funnet representerer tap i en
situasjon uten forbruk.. Når forbruket kobles på. vil tapet øke med lasten på. trafoen. Med måling kun på
høyspentsiden vil det ikke være mulig å må le dette tapet, det betyr likevel ikke at det ikke skal tas
hensyn til. Det er med andre ord ikke slik at NVE i vedtak av 25. februar 2011 la til grunn at det kun kan
korrigeres for trafotap. Det ble lagt til grunn at Skagerak Nett plikter å benytte den infonnasjonen som
foreligger til å beregne trafotapet på en mest mulig riktig måte. Det er av den grunn nødvendig å også
inkludere dokumentert tomgangstap i korreksjonsavregningen.

Oppgjør bakover i lid
NVE farter vedtak som gjelder fremover i tid og hmr i denne saken ikke tatt stilling til oppgjør bakover i
tid. Dersom Basa-Huset krever at Skagerak Nett gjør opp bakover i tid skal det tas opp med
nettselskapet og eventuelle uoverensstemmelser kan tas opp i rettsystemet. NVE regulerer imidlertid
hvilke betalinger Skagerak Nett har anledning til å kreve inn. NVE er derfor klar på at det ikke vil være i
henhold til gjeldende regelverk å innføre et nytt og høyere fastledd eller innføre fastledd pr
tilknyttingspunkt bakover i tid. En slik endring krever varsel fra nettselskapet før den kan tre i kraft.

Delclring av kundespesifikke kostnader
I brev fra Nordia av 17. februar og 16. mars legges det vekt på å presisere at Skagerak Nett har en plikt
til å kreV'e inn de kundespesifikke kostnadene som Basa-Huset påfører nettet jfr. kontrollforskriften
§ 14-2 a) hvor det heter at fastleddet dekker kunde~ipesifikke kostnader og en andel av de øvrige faste
kostnadene i neltet.
Nettselskapet er pliktig til å utfonne tariffer i henhold til kontrollforskriften del V. I kontrollforskriften
§ 13-1 er det gitt generelle føringer for utfonning og differensiering av tariffene. Tariffene skal være
generelle og kan differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold.
Det er i § 13-5 et krav om at tariffene skal være kjl:Dt på forhånd. Kravet om at fastleddet skal dekke
kundespesifikke kostnader gjelder for den enkelte tariffgruppe og ikke nødvendigvis den enkelte kunde.
NVE kan derfor ikke godta en individuell beregning av tariffene for enkeltkunder basert på den enkelte
kundes kundespesifikke kostnader.

Oppspill/ing av abonnement
NVE har i brev av 6. desember 201 t svart på fores:pørsel angående Skagerak Nett sin rett til å. avvikle
dagens abonnement og opprette nye abonnement i hvert enkelt tilknyttingspunkt. NVE mener at det i all
hovedsak ligger utenfor NVP-" myndighet å avgjøre. Men legger til gnmn at en eventuell omlegging av
praksis må gjelde alle tilsvarende kunder i nettområdet. I brevet fra Nordia gjøres det rede for Skagerak
Nett sin plan for avvikling av høyspenbnålte kund~~r med lavspenttariff. NVE forutsetter at Skagerak
Nett har en ikke-diskriminerende praksis der de ved en eventuell omlegging av praksis sørger for at
samtlige tilsvarende kunder behandles likt.

Likebehandling av kunder med hqysventmå/ing
Wiersholm anfører at de mener at Basa-Huset blir behandlet på en annen måte enn øvrige tilsvarende
kunder. Wi.ersholm har ikke fitt tilbakemelding pA, om Skagerak Nett gjØT tilsvarende endringer hos
øvrige kunder med liknende tilknyttingsforhold. NVE ba Skagerak Nett gjøre rede for om de har en plan
som sikrer likebehandling av Basa-Huset og øvrig4~ kunder. I brev av 17. februar 2012 beskriver

Side 5

Skagerak Nett omfanget av kunder med lavspenttariff, med måling på høyspentsiden. Det er 48 kunder
med måling på høyspentsiden hvorav Skagerak Nett har gjennomført omlegging til måling og avregning
i tilknyttingspunktet for 10 nettkunder. To av anlegr,gene er avstengt grunnet opphør. I tillegg er
Skagerak Nett i prosess med ytterligere 10 nettkunder. Det gjenstår da 26 anlegg hvor enkelte er varslet
om omlegging og de resterende vil bli varslet fortløpende. Skagerak Nett skriver at de tar sikte på å ha
gjennomført all omlegging i løpet aven toårsperiode. Skagerak Nett legger til at NVE har mulighet for
nærmere informasjon om de enkelte kundene dersom det er nødvendig.
NVE har i tidligere korrespondanse til partene sm:vet at en eventuell praksisomlegging som innbærer
avvikling av kunder med høyspentmåling og lavspenttariff må gjelde generelt i hele Skagerak Nett sitt
konsesjonsområde. Ut i fra Skagerak Nett sin redegjørelse gis det inntrykk av at Skagerak Nett er i en
prosess med standardisering av tilknyttingene i sitt område for å B. en mer enhetlig kundemasse som er
tilknyttet på like vilkår. Det faktum at omlegging a.v tilknyttingsløsning for de kunder tilsvarende Basa~
Huset er naturlig da prosess, prosjektering og gjerulomføring tar noe ulik tid hos de forskjellige kundene.
NVE mener Skagerak Nett sin redegjørelse unnebærer at nettselskapet søker å ha en praksis hvor
kundene behandles likt og kan ikke se at det er i strid med kontrollforskriften § 13-1 c at ikke alle
tilsvarende kunder blir ombygget samtidig.
Vedtak

NVE fmner at Skagerak Nett AS ikke har gjennomført pålagt korreksjonsavregning i henhold til NVEs
vedtak av 25. februar 20 11 . Skagerak Nett plikter å gjennomføre korreksjonsavregning basert på best
tilgjengelig informasjon om tap mellom målepunkt og tilknyttingspunkt tilbake til vedtaksdato.
NVE kan ikke se at Skagerak Nett sin omlegging a.v praksis hvor måling for eksisterende
lavspentkunder med høyspentmåling skal legges om. slik at måling skjer i tilknyttingspunktet er i strid
med kontrollforskriften § 13-1 c) og kravet til likebehandling. NVE kan heller ikke se at det er forhold i
regelverket NVE håndhever som til hinder for en slik endring. NVE tar ikke stilling til om det finnes
privatrettslige forhold som begrenser Skagerak Nett sin mulighet til en slik omlegging.
NVE kan ikke se aL vilkårene i forvaltningsloven § 36 for tilkjenning av saksomkostninger er oppfylt og
pålegger ikke Skagerak Nett AS å dekke saksomkostningene

...
Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne: underretning er kommet frem, jf. fyl. kapittel VI. En
eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje~ og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

k a,.;.;. c,J. ~ ""O<UL
I~arit Lundteigen Fossdal
avdelingsdirektør
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Likelydende brev sendt:
Kopi:

Advokatftrmaet NORDIA DA. vfInge Fredriksen, Postboks 1807 Vika,
0123 OSLO
Skagerak Nett AS, Postboks 80, 3901 PORSGRUNN

SAK NR. 10

NTNU Eiendomsforvaltning

7491 TRONDHEIM

05. 06. 2012

Vår dato
Vår ref.: NVE 201107666-4 ep/vern

Arkiv: 632

Saksbehandler:
Velaug Amalie Mook

Deres dato:
Deres ref.: GS

NVEs vurdering i klage på tariff for høyspenningsanlegg - vedtak
NTNU EiendomsforvaitniDg klager på at NTNU siDe bøyspeDniDgsBDlegg er satt pli egen nettleie.
NVE har vurdert TrønderEnergi Nett siD tarifflpraksis etter gjeldende regier i energiloven og
tilhørende forskrifter. NVE fioner at Trønder Energi Nett ikke har hjemmel i kontrollforskriften
til A. ilegge NTNU en særtariff.
SaksopplysniDger
NVE viser til klage datert 21. desember 2011. Uenigheten med TrønderEnergi Nett (heretter TEN)
gjelder NTNU sine høyspenningsanlegg som er satt på egen tariff for å dekke TEN sine kostnader ved å
drive anlegget, gjeldende fra 1.2.2010.
NTNU Eiendomsforvaltning mener TEN ikke har hjemmel til å ilegge en slik særtariff, og subsidiært at
særtariffen er satt alt for høyt.
NTNU viser til avtale fra 1997 hvor NTNU overførte konsesjonen for høyspentanleggene til Trondheim
Energi Nett. Fra 1997 til 2010 har NTNU betalt Trondheim Energi Nett for arbeid på NTNUs nett etter
medgått tid, i tillegg til nettleie etter tariff for "effektmåling høyspenning - NMJ" . I forbindelse med
sammenslå ing av Trondheim Energi Nett og TEN I~ NTNU blitt forelagt en avtale der NfNU blir på lagt
å gi TEN full disposisjonsrett over høyspenningsanleggene, og et påslag i tariffen på 3,5 ørelkWh.
Påslaget skal dekke TENs kostnader ved å drive anlegget.
NTNU ønsket ikke å gå inn på avtalen, og har sommeren 20 Il sendt ut anbud på drift av
høyspenningsanlegget. Laveste tilbud i anbudsprosessen kunne utføre tjenesten til 1,3 ørelkWh.
Parallelt med klage på særtariffen fra TEN har Nn'iU søkt NVE om områdekonsesjon for
høyspenningsanlegg de selveier.
NVEs vurdering

NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og
nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet fatter NVE vedtak i saken med hjemmel i
energilovforskriften § 4-10.
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Siåe 2

Det vises spesielt til forskrift av Il . mars 1999 nr 3 02 om økonomisk og teknisk rapportering.
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Kontrollforskriften gir nænnere
rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide tariffer i sine områder. I tråd med forskriften er
nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffer som er i overensstemmelse med gjeldende
regelverk.

Når myndighet etter energiloven eller energilovforskriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i
energilovforskriften § 9-3 gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i
eller i medhold av energiloven.
NVE legger til grunn at saken gjelder om TEN med hjemmel i kontrollforskriften kan tariffere NTNU en
særtariff. og i så fall hvilke kostnader som kan inngå i denne.
Konsesjonsforholdene
Fra og med 1.1.2010 gis områdekonsesjon for bygging, eierskap og drift av fordelingsanlegg. Kravet
om eierskap eller leieavtale med eier slik at konsesjonær har full råderett over anleggene har ikke vært
opptylt i dette tilfellet, ettersom NTNU som eier og TEN som tidligere konsesjonshaver ikke har blitt
enige om noen avtale.
Samtidig har NTNU ønsket å reetablere egen områdekonsesjon for de aktuelle anleggene, og søkt NVE
om dette. NVE har funnet det nødvendig å avklare konsesjonsforholdene før vedtak i uenigheten
vedrørende tariffering.
NVE har i vedtak av 21. mai 2012 (NVE sak nr. 201106168 -6) gitt NTNU Eiendomsforvaltning
områdekonsesjon for de tre avgrensede arealer tilknyttet NTNU i Trondheim som uenigheten om
tariffering dreier seg om.

Tariffering av NTNU
Tariffene skal refereres tilknytningspunktene, definert som "punkt i overføringsnettet der det foregår
innmating eller uttak: av kraft eller utveksling mellom nettselskap",jf. kontrollforskriften §§ 1-3 og 13-1
a). NVE oppfatter at TEN har tariffert NTNU høyspenningstariff. NM3, basert på eiergrensesnittet
mellom TEN og NTNU. og i tillegg en særtarifffo:r å dekke kostnadene TEN har hatt til drift og
vedlikehold av NTNUs høyspenningsanlegg ettersom disse har vært drevet innenfor TENs
områdekonsesjon.
Ettersom NTNU nå er tildelt områdekonsesjon for 22 kV anleggene de eier, er også drift og vedlikehold
av disse NTNU sitt ansvar. TEN har denned ikke grunnlag for å ilegge NTNU en særtarift' i tillegg til
tariffen referert NTNUs tilknytningspunkt. NVE forutsetter at TEN bringer forholdet i orden.
Summasjonsmåling
NVE oppfatter at NTNU er summasjonsmålt ved at innmating til hvert av de tre geografiske områdene
summeres før nettleien beregnes. NVE mener TEN i utgangspunktet, utover krav til tilbud om
fellesmåling i kontrollforskriften § 14-3, står fritt til å avgjøre hvorvidt selskapet tilbyr sine kunder
summasjonsmåling eller ikke. Det er ingen bestemmelser i kontrollforskriften som tilsier at en kunde
kan kreve summasjonsmåling. I den grad en kunde forsynes over flere uttakspunkt er hovedregelen at
hvert enkelt uttakspunkt skal tarifferes separat. Dette følger av kontrollforskriften § 13-1 a) hvor det
heter at "tariffene skal refereres Iilknytningsprmktene".
NVE aksepterer likevel at kunder som forsynes OVi~r flere utvekslingspunkt innenfor et avgrenset
geografisk-område kan måles i et felles målepunkt basert på summasjonsmåling dersom konsesjonæren
finner dette hensiktsmessig. NVE har lagt til grunn at så lenge summasjonsmåling ikke medfører .
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urimelige ekstrakostnader for nettselskapet kan selskapet opprettholde summasjonsmåling for
eksisterende kunder uten å komme i konflikt med kontrollforskriftens krav om ikke-diskriminering.
Virkningstidspunkt
Enkeltvedtak om tariffer gjelder som hovedregel fremover i tid. Det er ikke grunnlag for å fravike dette i
denne saken. Vedtaket fAr denned virkning fra vedtaksdato og fremover.

NVE regulerer nettselskapenes samlede inntekter gjennom nettleien og fastsetter prinsipper for hvordan
nettleien skal utformes, men har ingen hjemmel til å pålegge TEN tilbakebetaling av eventuelt for mye
innbeta1t nettleie fra NTNU. Dersom NTNU mene" selskapet tidligere har betalt for mye nettleie, må
dette løses privatrettslig.
Vedtak

NVE finner ikke at TrønderEnergi Nett med hjemmel i kontrollforskriften kan ilegge NTNU en særtariff
utover ordinær tariff referert NTNUs tilknytningspunkt.
TEN skal innen IS. juni 2012 gi NVE tilbakemeldi.ng pA hvordan NTNU tarifferes.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem,jf. fvl. kapittel VI. En
eventuell klage skal begrunnes skriftlig,. stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vAr sentrall~ e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

~_:... cl :--n:, . . . u..t.
\

M~~undteigen Fossdal

avdelingsdirektøT

Kopi:

~~~
Torfinn Jonassen
seksjonssjef

TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Sluppen, 7496 TRONDHELM
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Deres dato:
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Saksbehandle r:

Velaug Amalie Mook

Vedtak om retting og varsel om tvalDgsmulkt - Austevoll Kraftlag BApraksis for tariffering
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjev med dette Austevoll Kraftlag BA på legg om
retting av alle avvik som vart avdekka under revisjonen av tarifferingspraksis og praktisering av
8nleggsbidrag 24. april 20t2.

NVE varslar at vi vil vurdere li treffe vedtak onl tvangsmulkt dersom reHing ikkje er gjennomført
innao 15. juli 2012.
Bakgrunn for saka
NVE gjennomførte revisjonsmøte hos Austevoll Kraftlag 24. april 2012. Tema for revisjonsmøtet var
LarilTering og praktisering av anleggsbidrag. Det vart avdekt sj u avvik. Revisjonsrapport med varsel om
vedtak vart sendt ut 18. mai 2012, og frist for lukking av avvika er sett til IS. juli 2012. Frist for å
komme med uttale i saka var 8. juni 2012. NVE har ikkje motteke uttale frå Austevoll Kraftlag, og fattar
derfor vedtak på bakgrunn av dei opplysningane som kom fram under tilsynet.
NVE si vurdering
NVE fartar vedtak med heimel i ene rg iloven § I O ~ I første ledd første punkt um og energilovforskriften §
9-3 som gjev mynde til å gje nødvendige pålegg for gjennomføring av reglar i forskrift om økonomisk
og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskrifta).
NVE ber om at dokumentasjon på at avvika er lukka vert sendt til NVE seinast IS. juli 201 2.
Avv ik 1:
Austevoll Kraftlag kan ikkje dokume ntere at sels ka pet tilbyr alle som etterspør tilknyting obj ektive og
ikkje-diskriminerande vilkår og turiffar (anleggsb idrag), jf. krav i kontroll forskrifta. §§ 13- 1 c og 17-5.
Ut i frå tilsendt dokumentasjon og opplysningar un der revisjonsmøtet kom det fram at Austevoll
Kraftlag sin praksis for anleggsbidrag ikkje følgje:r interne retn ingslinjer i alle tilfeller og at
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Side 2

retningslinjene opnar for munn lege avtalar ved kundespesifikke anlegg. Austevoll Kraftlag kan denned
ikkje dokumentere at kundane vert likebehandla.
Enkeltsakene NVE plukka ut viste at Austevoll Kmftlag i fleire tilfelle ikkje har infonnert tilstrekkeleg
om anleggsbidmg eller om grunnlag for utrekning av anleggsbidraget. Det var til dels også uklart kven
og kva som skulle fakturerasl. Etter kontrollforskrifta § 17-5 åttande ledd skal nettselskapet på førehand
infonnere kunden direkte om krav om, og grunnlaget for utrekning av anleggsbidraget.
For å lukke avviket må Austevoll Kraftlag gå gjennom interne retningslinjer for anleggsbidrag og endre
disse slik at Austevoll Kraftlag alltid inngår skriftleg avtale med kunden om anleggsbidrag. og slik at
den enkelte kunde alltid vil ta infonnasjon om anleggsbidraget og grunnlag for utrekning av dette på
førehand.
Avviket vert lukka ved at Austevoll Kraftlag sender inn vedtekne retningslinjer som er i tråd med
regelverket og omtale av tiltak selskapet vil gjere for å sikre at interne retningslinjer vert følgd.
Avvik 2:
Av Austevoll Kraftlag sine retningslinjer, og på re .... isjonsmøtet kom det fmm at Austevoll Kraftlag legg
opp til at kunden er ansvarleg for graving av grøft og inntakskabel ved tilknyting.
Kontrollforskrifta § 17-5 sjette ledd inneber at anlJ;:ggskostnaden vert sett lik nødvendige kostnader ved
tilknytinga eller forsterkinga. Nettselskapet si leveringslikt i energiloven § 3-3 inneber at nettselskapet er
ansvarleg for levering av kraft fram til grunnmur eller klemme på husvegg. Graving av grøft og
stikkledning er nødvendig for tilknyting i dei tilfella det ikkje vert strekt luftspenn.
Infonnasjonen Austevoll Kraftlag gjev til kunde i dokumentet "avtale om anleggsbidrag mellom
Austevoll Kraftlag og kunde", legg opp til at det er kunden sitt ansvar å halde grøft og rør for kabel, utan
at kunden vert infonnert om at han kan overlate dette til nettselskapet.
NVE meiner Austevoll Kraftlag ikkje kan pålegge kunden å stå for delar av tilknytinga fram til husvegg.
Det må gå tydeleg fram av infonnasjonen til kundt! at nettselskapet i utgangspunktet er ansvarleg for
tilknytinga fram til grunnmur/husvegg, og at kund4;!n kan be nettselskapet ta hand om alt arbeid inklusive
graving. Dette er likevel ikkje til hinder for at kundar som sjølv ønskjer å stå for graving eller
inntakskabel kan gjerc dette etter avtale med nettselskapet.
Avviket vert lukka ved at Austevoll Kraftlag sender inn vedtekne retningslinjer og mal for avtale om
anleggsbidrag mellom nettselskap og kunde der nettselskapet sitt ansvar for tilknytinga går klart fram ,
utan at det vert sett vilkår om at kunde skal stå for graving, inntakskabel eller nødvendige løyver frå
aktuelle grunneigarar.
Avvik 3:
Austevoll Kraftlag nyttar generelle påslag på alle lagervarer ved berekning av anleggsbidrag.
Etter kontrollforskrifta § 17-5 femte og sjette ledd skal nettselskapet sette anleggskostnad lik
nødvendige kostnader ved tilknytinga. NVE aksepterer ikkje at det vert lagt generelle påslag på materiell
og komponentprisar.
Avviket vert lukka ved at Austevoll Kraftlag legg fram vedtekne retningslinjer der det går fram at berre
faktiske kostnader utan påslag ligg til grunn for utrekning av anleggsbidraget.
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Avvik 4:
Austevoll Kraftlag handsamar kunden sitt ønske om overgang frå l til 3 fase som ein teneste som
normalt ikkje kan forventast levert jf. kontrollforsk.rifta § 1-4 andre ledd . Inntekter ved dette vert ført i
eRapp note 7.
Etter NVE si vurdering er overgang frå l til 3 fase etter kunden sitt ønske å forstå som eit krav om auka
kapasitet, jf. kontrollforskrifta § 17-5 andre ledd. Betaling frå kunden skal då følgje regelverket om
anleggsbidrag og nettselskapet sine inntekter frå kunden skal førast som anleggsbidrag i eRapp.
Avviket vert lukka ved at Austevoll Kraftlag legg fram vedtekne retningslinjer der det går fram at
kundar som ønskjer overgang frå 1 til3 fase vert handsama som eil krav om auka kapasitet jf.
kontrollforskrifta § 17-5.
Avvik 5:
Austevoll Kraftlag har ein praksis der enkelte nettf:nester som normalt ikkje kan forventast levert eller
endring av eksisterande nett vert utført vederlagsfritt, mens andre må betale. NVE oppfattar at Austevoll
Kraftlag flyttar nettanlegg vederlagsfritt etter kunden sitt ønske dersom Austevoll Kraftlag vurderer det
som nødvendig ut i frå andre godkjente tiltak som kjem i konflikt med eksisterande trase, mens flytting
etter kunden sitt ønske av andre grunnar i utgangspunktet ikkje vert gjort eller berre mot at kunden
dekkjer kostnadene. NVE kan ikkje sjå at Austevoll Kraftlag si differensiering er basert på relevante
nettforhold,jf. kontrollforskrifta § 13-1 bokstav c og e.
Kontrollforskrifta § 1-4 opnar for at kunden kan faktllrerast for meirkostnadene ved endring av
eksisterande nettanlegg, eller når han etterspør kva.litet eller tenester som normalt ikkje kan forventast
levert. Det er ikkje krav om at nettselskapet skal ta. seg betalt, men ei eventuell differens iering av når
nettselskapet krev betaling for slike tenester må vere basert på relevante nettforhold.
Avviket vert lukka ved at Austevoll Kraftlag legg fram vedtekne retningslinjer der det går fram at
kllndar som ber om endring av nettanlegg eller tenester som normalt ikkje kan forventast levert vert
handsama likt, eller at ei eventuell differensiering er på bakgrunn av objektive og kontrollerbare
kriterium basert på relevante nettforhold.
Avvik 6:
Austevoll Kraftlag har eit langt høgare energiledd for kundegruppa Naust (KNST-NNST) enn for andre
energimålte kundar, utan at selskapet kan vise til a.t dette er gjort på bakgrunn av relevante nettforhold.
NVE meiner Austevoll Kraftlag sin tariff for kundegruppa Naust er i strid med kontrollforskrifta § 13- 1
bokstav c og e ettersom det ikkje er relevante nettforhold som ligg til grunn for differensieringa.
Avviket vert lukka ved at Austevoll Kraftlag legg fram dokumentasjon på vedteken endring i tariffen for
kundegruppa Naust der ei eventuell differensiering er basert på relevante nettforhold.
Avvik 7:
Austevoll Kraftlag har ikkje rutinar som sikrar at den enkelte kunde vert informert direkte om endringar
i tariffen og bakgrunn for tariffendringar før endringa trer i kraft. Austevoll Kraftlag varslar
tariffendringar på websiderog gjennom lokalavis.
Etter kontroll forskrifta § l3-5 fjerde ledd skal kunden infonnerast direkte i rimeleg tid før
tariffendringar trer i kraft. Informasjonen skal g runngje tariffendringa. Austevoll Kraftlag sine rutinar
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oppfyller ikkje kravet til direkte va~ling. Austevoll Kraftlag kan heller ikkje vi!'>C til at NVE vert varsla
innan ei veke etter at endringar i tariffen er vedtekne, jf. kontrollforskrifta § 13-5 femte ledd.
Avviket vert lukka ved at Austevoll Kraftlag legg fram rutinar for korleis kundar og NVE vert varsla om
tariffendringar .
Vedtak
NVE pålegg med dette Austevoll Kraftlag å gjennomføre nødvendige tiltak for å lukke avvika som vart

avdekt under revisjonen 24. april 2012. Pålegg o m retting av avvika er heim la i energiloven § 10-1
første ledd første punktum. Avvika og krav til lukking av desse er omtala over. Frist for lukking er 15.
juli 2012. Tilsynet vert avslutta når alle avvik er lukka.
Klagere«
Denne avgjerda kan påklagast til Olje- og energidepartementet av partar i saka og andre med retts leg
klageinteresse innan 3 veker frå det tidspunktet denne underretninga er kome fram, jf. forvaltningslova
kap. VI. Ei eventuell klage skal grunngjevast skrift:leg, stilast til Olje- og energidepartementet og sendast
gjennom NVE. Vi ønskjer elektronisk innsending t.il vår sentrale c-postadresse nye@ovc,oQ.
Varsel om tvangsmulkt
For det tilfellet vedtaket over ikkje vert følgt, varslar vi at NVE vil vurdere å treffe vedtak om
tvangsmulkt jf. energiloven § 10-3 første ledd . Tvangsmulkta vil bli fastsett skjønnsmessig.
Fristen for å uttale seg i spørsmålet om tvangsmulkt er IS. juli 2012. Vi oppfordrar særleg til at faktiske
opplysningar som gjeld saka vert korrigert eller supplert. Dersom NVE ikkje har motteke uttale innan
fristen, vil NVE leggje til grunn dei opplysninganc som ligg føre i saka.

Med hel sing

ari~:

avdelingsdirektør

Fossdal
seksjonssjef
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Deres ref.:

Saksbehandler:
Bjørnar Fladen

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt - Tysnes Kraftlag SA
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) pålegger med dette Tysnes Kraftlag SA retting av
avvik som ble avdekket under revisjonen av tariifferingspraksis og praktisering av aoleggsbidrag
25. april 2012.
Det varsles om at NVE vil vurdere å treffe vedtak om tvangsmulkt del'Som retting ikke er
gjennomført innen 15. juli 2012.
Sakens bakgrunn
NVE gjennomførte 25. april 20 12 tilsyn med Tysn,!s Kraftlag tarifferingspraksis og praktisering av
anleggsbidrag. NVE oversendte tilsynsrapporten i brev av 3 1. mai 2012 og mouo k Tysnes Kraftlag sine
kommentarer på rapporten i brev av 7. juni 2012. NVE avdekket II avvik som er beskrevet i
tilsynsrapporten. Tysnes Kraftlag har valgt å ko mmentere avvik 2 og 3 som o mhandler Tysnes Kraftlag
sin praksis med påslag på lagervarer i forbindelse med beregning av anleggsbidrag. og avvik 3 som ble
giu på grunnlag av at Tysnes Kraftlag i tilfeller hvor de benytter brukte ko mponenter, velger å benytte
nypris.

NVEs vurdering
NVE fatter vedtak med hjemmel i energi loven § 10-1 første ledd første punktum og energilovforskriften
§ 9-3 som gir NVE myndighet til å gi nødvend ige pålegg for gjennom føring av regler i forskrift om
økonomisk og teknisk rapportering, inntektsram m ~~ for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften).
NVE ber om at dokumentasjon på at avvikene er lukket sendes til NVE senest 15. juli 2012.

Beskrivelse av avvikene
NVE fonnule rte i tilsynsrapporten Il avvik. Tysnes Kraft lag hadde kommentarer til to av avvikene.
NVE har tatt kommentarene til etterretning og ser at kommentarene er med på å klargjøre hva som er
Tysnes Kraftlag sin praksis ved beregning av anleggsbidrag. NVE kan imidlertid ikke se at
opplysningene tilsier at avvikene er lukket.
E-post
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Avvikl:
Det fremkommer i Tysnes Kraftlag sine interne rutiner, i skriv til kunde og på spørsmål under
revisjonen, at det kreves at kunde selv holder grøft ved legging av inntakskabe l.
Kontrollforskriften 17-5 sjette ledd stiller krav om at anleggskostnaden settes lik nødvendige kostnader
ved tilknytningen eller forsterkningen. Nettselskap-;!ts leveringsp likt i energiloven § 3-3 innebærer at
nettselskapet er ansvarlig for levering av kraft frem til grunnmur eller klemme på husvegg.
Graving av grøft og legging av inntakskabel er nødvendig for tilknytningen i de tilfeller hvor det ikke
strekkes luftspenn eller kabelskap settes på husvegg.
Regelverket er likevel ikke til hinder for at nettselskapet gir kunde tillatelse til å utføre deler av arbeidet
ved tilknytningen, så lenge det går tydelig frem av infonnasjonen til kunde at det ikke er noen plikt for
kunde å selv stå for grøft og legging av kabel.
Tysnes Kraftlag opplyste unde r tilsynet at de selv står for nødvendig vedlikeho ld av kabe l selv om de
anser kabelen som kundens eiendom.
Det ble senere opplyst at Tysnes Kraftlag selv vil stå for graving av grøft dersom det viser seg at kunde
ikke kan eller har anledning til å sørge for graving. NVE mener likevel at det ut i fra den infonnasjon
som g is kunde ikke kan forstås at kunde har et reelt valg om å la nettselskapet stå for hele tilknytningen .
Avviket anses som lukket når Tysnes Kraftlag kan legge frem standardbrev til kunde hvor det tydelig
fremgår at nettselskapet er ansvarlig for hele tilknytningen. Dersom tilbudet g is under forutsetning av at
kunde står for deler av arbeidet, må det fremkom me at kunde kan velge å la nettselskapet stå for disse
arbeidene dersom kunde ikke ønsker å sørge for utføring av slike arbeider.
Avvik 2:
Ved beregning av anleggsbidrag opplyser Tysnes Kraftlag at det legges på et generelt påslag på alle
lagervarer.
Tysnes Kraftlag presiserer at der materiell blir kjøpt direkte til prosjekt så benyttes faktisk kostnad uten
påslag. For materiell som hentes fra lager benyttes et påslag på 5 % for å dekke lagerhåndtering.
Anleggskostnad skal etter kontro llforskriften 17-5 sjette ledd settes lik nødvendige kostnader ved
tilknytningen og anleggsbidraget skal ikke overstige anleggskostnad fratrukket tilknytningsgebyr. NVE
tillater ikke at det legges på generelle påslag på materiell og komponentpriser.
Lagerhåndteringskostnader er en del av nettkostnaden som tas med i bergning av tillatt inntekt for
nettselskapet og skal ikke tas inn gjennom anleggsbidrag.
NVE vil anse avviket som lukket når Tysnes Kramag kan fremlegge vedtatte retningslinjer hvo r det
fremgår at det kun er nødvendige kostnader uten gtmerelle påslag som legges til grunn for beregning av
anleggsbidrag
Avvik 3:
Tysnes Kraftlag benytter nypris som grunnlag for anleggskostnad i tilfeller der det benyttes brukte
komponenter
Ved beregning av anleggsbidrag skal faktiske kostnader legges til grunn . Dersom Tysnes Kraftlag
benytter komponenter som tidligere har inngått i kapitalgrunnlaget til selskapet, skal bokført verdi
benyttes da se lskapet har fatt dekket avskrivningene gjennom inntektsrammen og følgelig ikke skal
kunne få dekket denne kostnaden en gang til ved innkreving av anleggsbidrag.
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I Tysnes Kraftlag sin kommentar til tilsynsrapporten skriver de at det kun i unntakstilfeller benyttes
brukte komponenter. Tysnes Kraftlag skriver at de kan velge kun å benytte nye trafoer nar en kunde ber
om ny tilknytning e ller økt kapasitet uten at det vi l være noen stor om legging fra dagens praksis.
Alternativt foreslår Tysnes Kraftlag at de benytter I~n avskrevet verdi basert på produksjonsår og
nedskriving på 3 % pr år. Nettselskapet skal kun 1x:lastc kunde med nødvendige kostnader. En praksis
der nettselskapet alltid velger å benytte nye komponenter i anleggsbidragssaker vil være i strid med
regelverket i de tilfeller der nettselskapet har bruktl~ komponenter som er brukbare til fonnå let. Når det
gjelder avskriving av brukte komponenter skal det følge selskapets ordinære avskrivingsregime .
Avviket lukkes når Tysnes Kraftlag har lagt frem vedtatte retningslinjer hvor det fremgår at det er
bokført verd i som benyttes når brukte komponenter benyttes når brukte komponenter settes inn i nettet.
Avvik 4:
Tysnes Kraftlag har en praksis hvor enkelte kunde,' fAr utført endringer av eksisterende nett
vederlagsfritt, mens det i andre ti lfeller kun utføres endringer av nettet mot betaling. NVE kan ikke se at
differensieringen er basert på relevante nettforho ld .
Tysnes Kraftlag infonnerte under revisjonen om at endring av eksisterende nett hovedsakelig kun
utføres i de tilfeller hvor nettet kommer i konflikt med godkjente byggeplaner. Dersom kunde ønsker
endring av nettanlegget av andre årsaker er h ovedTl~ge l en slik NVE forstår det at endring ikke utføres. I
den grad endring likevel utføres uten at nettet er i konflikt med godkjent byggeplan, gjøres det mot at
kunde dekker kostnadene ved endri ngen.
Kontrollforskriften § 1·4 tillater at kunden faktureres fo r merkostnaden fo rbundet med endringer av
eks isterende anlegg, el ler når han etterspør kvalitet e ller tienester som nonnalt ikke kan forventes levert.
Det er følgelig ikke noe krav om at nettse lskapet må ta seg betalt, men en eventuell differensiering av
når nettselskapet tar seg betalt eller ikke må være basert på objektive og kontrollerbare kriterier basert på
relevante nettforhold . Kriteriet om at kunde må kunne vise til et godkjent byggeprosjekt for å ta endret
Tysnes Kraftlag sitt nettanlegg vederlagsfritt er å a nse som objektivt og kontrollerbart, men er ikke å
anse som et relevant nettforhold.
NVE anser avviket som lukket når Tysnes Kraftlag kan presentere rutiner hvor det fremgår at alle
nettkunder håndteres likt med hensyn til betaling fi)r endring av eksisterende nettanlegg. Eventuell
differensiering skjer etter o bjektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold.
AvvikS:
Tysnes Kraftlag differensierer bunnfradrag ved beregning av anleggsbidrag på bakgrunn av
kundegruppe og sikringsstørrelse.
Tysnes Kraftlag har en praksis der omlegging av I·-fase til 3·fase i de fleste tilfeller utføres
vederlagsFritt.
Om legging fra l·fase til3-fase er å anse som økt kapasitet og skal behandles som et anleggsbidrag i
henhold til kontrolldorskriften § 17-5. Anleggsbidraget er tariff som i henhold til § 13·) kun kan
differensieres etter objektive vi lkår basert på re levante nettforhold. NVE mener at differensiering på
bakgrunn av tilknytningsavgiften er et objektivt vilkår, men ikke basert på relevante nettforhold.
NVE anser om legging fra l-fase til 3-fasc som en forsterkning som skal behandles på samme måte som
andre tilknytninger og forsterk ninger.
Avviket anses som lukket når Tysnes Kraftlag kan legge frem vedtatte retningslinjer hvor det frem går at
bunnfradraget ikke le nger er d ifferensiert mellom kunder og kundegrupper eller type forsterkning.
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Avvik 6:
Tysnes Kraftlag differensierer tilknytningsavgiften på grunnlag av om det er en forsterkning eller
nytilknytning.
Tilknytningsgebyret er en betaling for en nettjeneste og skal følge regelverket for fastsetting av tariffer.
Tariffene kan differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold.
NVE kan ikke se at det er relevante nettforhold som tilsier differensiering mellom nytilknytning og
forsterkning. Det er tillatt å differensiere tilknytningsgebyret elter overbelastningsvem.
Avviket anses som lukket når Tysnes Kraftlag bekrefter at tilknytningsgebyret ikke lenger differensieres
mellom nytilknytning og forsterkning.
Avvik 7:
Tysnes Kraftlag kunne ikke fremlegge rutiner som sikrer at den enkelte kunde blir infonnert direkte om
tarifTendringer og bakgrunn for tariffendring i forkant av tariffendringen.
Kontrollforskriften § 13-5 stiller krav om at kunden i rimelig tid før tariffendring infanneres direkte.
Tysnes infannerer på hver faktura hva som er pris for neste periode, men det fremkommer ikke om det
er en endring eller videreføring og det er heller ingen begrunnelse ved endring av tariffen. Det er ikke
tilstrekkelig med kunngjøring av tarifTendringer i avisen. NVE ska l varsles innen en uke etter at
tariffendring er vedtatt.
Tysnes Kraftlag skal innen fristen for lukking fremlegge rutiner for hvordan tarifTendringer håndteres
med hensyn til varsling av kunde og rapportering til NVE. Infannasjon om endring skal g is direkte til
kunde og inneholde begrunnelse for endringen.
Avvik 8:
NVE kan ikke se at Tysnes Kraftlag har tarifTert innmatet produksjon i 2010. Tysnes Kraftlag har heller
ikke rapportert innmatet produksjon i eRapp.

I følge NVEs konsesjonsdata er det to minikraftverk innenfor Tysnes Kraftlag sin områdekonsesjon.
Tysnes Kraftlag infannerte om at de nå tarifferer andre tariffiedd, men ikke energi ledd. All produksjon
av kraft skal tarifferes andre tariffledd og energiledd.
Nettselskapene skal j henhold til kontrollforskriften § 2-4 følge NVEs prinsipper for
regnskapsrapportering. NVE krever at nettselskapene ben)1ter eRapp for rapportering av økonomiske og
tekniske data. Det skal her blant annet fremgå mengde innmatet produksjon i nettselskapets nett og
inntekter fra innmating av produksjon
Tysnes Kraftlag må sørge for at alle kraftverk innenfor sitt konsesjonsområde tarifferes andre tariflledd
og energi ledd i henhold til kontrollforskriftens kaplttel 16. NVE ber om at avregningsgrunnlaget for
tariffering av innmating av produksjon legges ved som dokumentasjon på at avviket er lukket.
Avvik 9:
Tysnes Kraftlag har ikke klassifisert og tariffert tilknytningslinje fra kraftverk som produksjonsrelatcrt
nettanlegg.
Netteier er selv ansvarlig for å vurdere sine nettanlegg og sørge for at de er klassifisert riktig. Tysnes
Kraftlag opplyser at de eier tilknytningslinje fra kraftverk til ordinært nett og det opplyses at det ikke er
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uttak i forbi ndelse med linjen. NVE mener på den bakgrun n at tilknytningslinjen er å anse som
produksjonsrelatert.
Avviket lukkes når Tysnes Kraftlag har omklassifisert tilknytn ings linjen og klarlagt hvordan produsent
skal tarifferes.
Avvik 10;
Tysnes Kraftlag har en differensiering avenergileddet for tariffgruppen SNI som er vesentlig høyere
enn for øvrige kundegrupper. NVE kan ikke se at differensieringen er basert på relevante nt:urorhold.
NVE oppfattet ikke at Tysnes Kraftlag kunne peke på relevante nettforhold som ligger til grunn for
differensiering avenergi leddet for tariffgruppe SN l.
Avviket anses som lukket når Tysnes Kraftlag har vedtatt endring av tariffen slik at tariffene kun
differensieres basert på re levante nettrorhold.
Avvik 11:
Tysnes Kraftlag opplyste under revisjonen at de i enkelte tilfeller tillater tilknytning av vei lys uten
måling.
Tysnes Kraftlag opplyste at det tillates at vei lys tilkobles uten at det installeres måler. Forbruket blir
beregnet på bakgrunn av installert effekt. Energilovforskrifie n § 4-5 forutsetter at alt forbruk og
produksjon skal måles. NVE mener derfor at det ikke er tillatt å tilknytte nytt forbruk uten at forbruket
måles.
Avviket lukkes ved at Tysnes Kraftlag endrer sin praksis slik at a lt nytt forbruk må les. Tysnes Kraftlag
bør også ha en plan for innføring av må ling av dagens umå lte forbruk.

Vedtak
NVE pålegger med dette Tysnes Kraftlag å gjennomføre nødvendige tiltak å lukke avvikene som ble
avdekket under revisjonen 25 . april 2012 . Som dokumentasjon på at avvikene er lukket skal vedtatte
retnings linjer sendes inn til NVE sammen med en :redegjørelse for hvordan hvert enke lt avv ik er lukket.
Pålegg om retting er hjemlet i energ iloven § 10-1 første ledd I. punktum. Avvikene og krav til lukking
er beskrevet over. Frist for lukking er 15. juli 2012. . Tilsynet avslutles når alle avvikene er lukkel.
Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til O lje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denm: underretning er ko mmet frem , jf. forvaltnin gsloven
kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftl ig, stiles til O lje- og energ idepartementet og sendes
til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@ nve.no.
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Varsel om tvangsmulkt
For det tilfellet at ovenstående vedtak ikke blir etterfulgt, varsler vi at NVE vil vurdere å treffe vedtak
om tvangsmulkt jf. energiloven § 10-3, første ledd. Tvangsmulkten vil bli fastsatt skjønnsmessig.
Det gis frist til å uttale seg om spørsmålet om tvangsmulkt innen IS.juli 2012. Vi oppfordrer særlig til at
faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet
til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken .
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Klage på avslag om nettilknytning .. vedtak
Kaut Henriksen klager pA vegne av gårdbruker Stanley Nilsen og Scanwatt på Agder Eoergi Nett
sitt avslag på nettilknytning aven 50 kW vindmølle på Lista. NVE har vurdert Agder Energi Nett
sitt avslag pi. midlertidig nettilknytning etter gjteldende regler i energiloven og tilhørende
forskrifter. NVE kan ikke finne at Agder Energi Nett sitt avslag om midlertidig nettilknytning er i
strid med regelverket.
Saksopplysninger
I e~post sendt 29. februar 2012 klager Knut Henriksen på vegne av gårdbruker Stanley Nilsen og

Scanwatt på at Agder Energi Nett nekter tilknytning av vindkraftanlegg på 50 kW til 230 V nettet på
Lista i Farsund kommune.
Det vises i klagen til at Agder Energi Nett begrunner avslaget med at når Fred Olsen RenewableslLista
Vindkraftverk tilknyttes nettet med 72 MW så kan det med full produksjon bli overlast for
transformatorene i Kristiansand og øye. Agder En,~rgi Nett har videre opplyst at de ikke har anledning
til å gi tilknytning, heller ikke midlertidig, før Statnett har tatt investeringsbeslutning om utvidelse av
transfonneringskapasitet mellom 110 kV nettet og sentralnettet. Det fremgår av klagen at Statnett har en
uskiftingsplan, men det er uklart når utskifting vil skje.
Det opplyses i klagen at Scanwatt og Stanley Nilsm er villige til å godta rwdvendige driftsrestriksjoner i
en prøveperiode. Det fremgår videre at prøveperioden vil vare inntil Lista Vinkraftverk idriftsettes.
I brev datert 6. mars 2012 har NVE bedt Agder Energi Nett redegjøre for alle de forhold nettselskapet
finner relevante for NVEs behandling av klagen.
Agder Energi Nett har i brev datert 20. mars 2012 gitt sine kommentarer til saken. Agder Energi Nett
viser til at det i forbindelse med spørsmål om tilknyting av Lista Vindkraftverk høsten 2011 ble
gjennomført analyser for å utrede gjenværende nettkapasitet fur innmating til 110 kV nettet i Vt:stAgder. A v brevet fremgår det at det i analysen konkluderes med:

"Når Lista vindkrciftverk etler planen er i på drift i løpet av 2012, samt mindre påbegynt/godkjente
kraftutbygginger er fuliført. vil det ildce være kapa.<;itet til å tilknytle ytter/iggere kraftproduksjon til
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regionalnettet j Vest-Agder blant annet på grunn av begrenset transformatorkopasitet mot sentralnettet.
l området er det en rekke småkraftverk, vindkraftverk og noe stø"e vannkraftverkutbygginger under
planlegging. "
Agder Energi Nett opplyser videre at det under samme flaskehals er det 45 prosjekter med en samlet
effekt på til sammen 404 MW som har søkt om tilknytning. På det tidspunktet som analysen ble
gjennomført var det allerede inngått tilknytningsavt:ale med et kraftverk på 2,9 MW som er under
bygging. Ved idriftsettelse av dette kraftverket i slutten av 2012 vil det allerede foreligge en risiko for
overbelastning av transformatorkapasiteten mellom 110 kV og 300 kV nettet.
Agder Energi Nett opplyser at Knut Henriksen på møte 26. januar 2012 ble orientert om at det ikke er
kapasitet i nettet. Og at tilknytning først kan gjennomføres når det er driftsmessig forsvarlig. Agder
Energi Nett viser til at med utgangspunkt i Statnetts nettutviklingsplan for 2011, er estimert tidspunkt for
tilknytning 2014.
I e-post datert 4. mai 2012 kommer Knut Henriksen med ytterligere argumenter i saken. Det vises til at
forbindelsen mellom Agder Energi Nett sitt 110 kV nett og Statnetts 300 kV nett har to flaskehalser, en i
Kristiansand og en i Øye. Knut Henriksen viser videre til at Agder Energi Nett eier
transformatorstasjonen i Øye, og at Agder Energi Nett kunne ha utvidet denne for å gi tilknytning.
I e-posten viser Knut Henriksen videre til at listen over 45 prosjekter kunne vært kategorisert i
mikrokraftverk, minikraftverk og småkraftverk. Og at mikrokraftverkene kunne fått tilknytning uten
skade for nettet.
I e-post sendt 8. mai 2012 har Agder Energi Nett opplyst at de gjeme knytter vindturbinen til nettet, men
viser til at NVEs regelverk ikke tillatter tilknytning med produksjonsbegrensning før Statnett har tatt
investeringsbeslutning på ny transformering til sentralnettet i Øye og/eller Kristiansand.
Agder Energi Nett viser til at Knut Henriksens prosJekt er av FoU-karakter, og at dersom NVE tillatter
at det gis tilknytning med produksjonsbegrensning, så kan prosjektet tilknyttes nettet så fremt det
tilfredsstiller tekniske krav gitt i REN-avtale 0300. Agder Energi Nett opplyser videre at Lista Vindpark
ikke kommer i drift før 1. august 2012 og at vindturbinen kan kjøre hele sommeren uten
produksjonsbegrensning. Agder Energi Nett legger også til grunn at Statnett innen 1. august 2012 har
tatt investeringsbeslutning.

NVEs vurdering
NVE vurderer saken i lys av energiloven med tiUuuende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og
nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet fatter NVE vedtak i saken med hjemmel i
energilovsforskriften § 4-10.

Det vises spesielt til energiloven og energilovforksl:iften §§ 34 om tilknytningsplikt.
Når myndighet etter energiloven eller energilovsforskriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i
energilovsforskriften § 9-3 gi de pålegg som er nød.vendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i
eller i medhold av energiloven.
NVE legger til grunn at klagen gjelder hvorvidt Agder Energi Nett har anledning til å gi tilknyting med
midlertidig avtale om produksjonsbegrensning for 50 kW vindmølle på Lista.

•
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TiJknytningspJikt
For alle nettselskap gjelder en generell plikt etler § 4-4 bokstav d) i energilovforskriften til å sørge for
markedsadgang etter ikke-diskriminerende og objektive tariffer og vilkår. Denne plikten gjelder til
eksisterende nett dersom det er driftsmessig forsvarlig.
I de tilfeller det ikke er kapasitet i det eksisterende nettet innebærer tilknytningsplikten etter § 3-4 i
energiloven at alle berørte nettselskap må gjennomføre tiltak i sine nett for å kunne gi tilknytning. En
tilknytning skal først gjennomføres når det er driftsmessig forsvarlig. Dette gjelder både i forhold til
nettselskapet som gir tilknytning, og for berørte anlegg i overliggende og tilgrensende nett. Med
driftsmessig forsvarlig legger NVE til grunn at tilknytningen ikke skal gå ut over leveringskvaliteten til
eksisterende kunder. Det betyr at spenningsgrenser gitt av forskrift om leveringskvalitet, må
opprettholdes i berørte nettanlegg. I tillegg skal ikke overføringsgrenser (strømgrenser) for komponenter

i berørte anlegg overskrides.
Etter det NVE har tatt opplyst er de nettmessige forholdene slik at det ikke er tilstrekkelig
transfonnatorkapasitet i Øye og/eller Kristiansand mot overliggende sentralnett. Agder Energi Nett har i
henhold til tilknytningsplikten ansvar for å avklare nettsituasjonen og videre fremdrift med Statnett, for
å kunne opplyse om forventet tidspunkt for tilknytning. Etter NVEs vurdering er det ikke tilstrekkelig at
Agder Energi Nett viser til Statnett sin nettutviklingsplan. Agder Energi Nett har en plikt til å innhente
spesifikk informasjon om fremdrift fra Statnett.

Tidspunkt for tilknytning
l området med kapasitetsproblemer skal det normalt ikke gis tilknyting til nettet før nødvendige
nettinvesteringer er gjennomført. Nettselskapene har ikke anledning til å inngå varige avtaler om
produksjonsbegrensinger eller liknende som et alternativ til nettinvesteringer.
I enkelte tilfeller kan det likevel være teknisk muli!~ å tilknytte ny produksjon i perioden hvor det ikke er
tilstrekkelig nettkapasitet, dersom nettselskapet og produsent kommer til enighet om en midlertidig
avtale om produksjonsbegrensninger. Alternativt at produsenten inngår en midlertidig avtale med en
annen kraftprodusent med reguleringsevne i det aktuelle området. Nettselskapet har imidlertid ikke
anledning til å gi tidligere tilknytning dersom det ikke anses som driftsmessig forsvarlig.
Dersom Agder Energi Nett velger å inngå midlertidige avtale med Knut Henriksen og Scanwatt om
produksjonsbegrensinger, eller tillatte tilknyting på bakgrunn av avtaler om regulering mellom
vindmøllen og andre produsenter, må selskapet ivareta hensynet til likebehandling av alle aktører
innenfor eget konsesjonsområdet. NVE vil presisere at Agder Energi Nett ikke har anledning til å
pålegge eksisterende produksjon å redusere sin produksjon for å kunne gi tilknytning til den aktuelle
vindmøllen . Agder Energi Nett har heller ingen plikt til å gi tidligere tilknytning i påvente av at
nødvendige investeringer gjennomføres.
Knut Henriksen viser til at listen over aktueUe prm~ekter burde vært sortert slik at mikrokraftverkene
fikk tilknytning. NVE vil innledningsvis presisere at gjeldende regelverk gjelder uavhengig av størrelse,
teknologi m. v. Videre innebærer gjeldende praksis at i de tilfellene forholdene er slik at det er mulig å
tillate noen tilknytninger forutsatt avtale om produksjonsbegrensing, men ikke alle som ønsker det, skal
den ledige kapasiteten fordeles etter "første mann til mølla". NVE vil presisere at det er det enkelte
nettselskap som er ansvarlig for å utforme kriterier for tildeling av kapasitet i sitt nett. Disse kriteriene
skal være objektive og ikke-diskriminerende og bør så langt som mulig gjøres kjent for alle potensielle
aktører i området i forkant. Hovedprinsippet bør være at den som først
avklart sitt tilknytningsforhold
(f.eks inngår bindende tilknytningsavtale) er den som først tar retten til kapasiteten i nettet. Det er
imidlertid ikke tillatt å la aktører reservere fremtidig plass i nettet. Videre skal etter NVEs vurdering
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enhver avtale om rett til ledig kapasitet være tidsbe,grenset, det vil si at slike avtaler gir rett til
tilknytning innen en angitt frist. Dersom fristen utløper uten at tilknytningen er gjennomført må aktøren
som ønsker tilknytning "trekke ny kølapp".
Knut Henriksen viser til at det ønskes ti lknytning for en testperiode i påvente av at Lista Vindpark
idriftssettes. NVEs legger til grunn at Lista Vindpark har en avtale med rett til ledig kapasitet som er
tidsbegrenset. Før denne avtalen utløper er det etter NVEs vurdering i realiteten ikke ledig kapasitet i
nettet.
f henhold til gjeldende regelverket har Agder Energi Nett gitt visse forutsetninger anledning til å gi

tidligere tilknytning til vindmøllen, dersom det anS4:S som driftsmessig forsvarlig, og når hensynet til
likebehandling av alle aktører i eget konsesjonsområde kan ivaretas. Etter NVEs vurdering kan en
eventuell tidligere tilknyting. kan imidlertid tidligst skje når det foreligger en rettskraftig konsesjon for
nødvendige investeringer i transfonneringskapasitet, og som hovedregel først når det er foretatt en
investeringsbeslutning. I enkelte tilfeller kan det likevel gis tilknytning forut for investeringsbeslutning.
dersom det kan dokumenteres at denne med sikkerhet vil bli gjennomført.
Fra det tidspunkt Agder Energi Nett med sikkerhet vet at investeringen vil bli gjennomført, har selskapet
anledning til å gi tidligere tilknytning på bakgrunn aven midlertidig avtale om produksjonsbegrensning.
NVE vil presisere at dersom Agder Energi Nett velger å benytte anledningen til å gi tidligere
tilknytning, skal a lle produsenter i samme området behandles likt.

Vedtak
NVE finner ikke at Agder Energi Nett i henhold til tilknytningsplikten i energiloven § 3-4, har anledning
til å gi tilknytning før det er driftsmessig forsvarlig. Tilknytning kan tidligst gjennomføres når det er
fortatt en investeringsbeslutning eller på annen måte kan dokumenteres at nødvendige investeringer med
sikkerhet vil bli gjennomført.
NVE finner at Agder Energi Nett i henhold til energilovforskriften § 3-4 har en plikt til å innhente
spesifikk informasjon om tidsplan for nødvendige investeringer fra Statnett.
Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem,jf. fvl. kapittel VI. En
eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale: c-postadrcssc nvC@nvc.no.

Med hilsen
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Saksbehandler:
Bjørnar Fladen
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NVEs vurdering i klage på fakturat for endring av inntaksledning vedtak
Sverre Hakestad klager på beregning av faktun fra Energi I Follo/Røyken for arbeid utført for å
endre inntaksledning. NVE har vurdert Energi 1 FoliolRøyken sin praksis i denne saken etter
gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter. NVE kan ikke finne at Energi l
FollolRøyken har en praksis for fakturering i forbindelse med endring av nettanlegg som er i strid
med regelverket.

Saksopplysninger
NVE visertil innsendt klage av 2. mai 2012 hvor Sverre Hakestad klager på faktura fra Energi I
FollolRøyken som er mottatt i forbindel se med flytting av inntakskabel. NVE har bedt Energi 1
FollolRøyken om å kommentere klagen og har mottatt deres kommentarer i brev av 29. mai 20 12. NVE
har ba om ytterliggere opplysn inger i saken 3. juli 2012 og mottok svar samme dag. Hakestad har i epost av 31. mai 20 12 og 15. juni 2012 kommentert brevet til Energi I FoliofRøyken.
Hakestad gjør i klagen rede for hva som er utført av arbeider og legger ved korrespondanse mellom ham
og nettselskapet. NVE forstår det slik Hakestad har bedt om å få flyttet inntaksledningen til sitt hus da
den kom i konflikt med et nybygg. Det er i klagen. beskrevet av hva som cr gjort av arbeid. Det cr utført
en befaring. flyttet stolpe, festet ny bardun for stolpe, koblet av inntaksledning og koblet på i nytt
inntakspunkt. Hakestad mener at det er fakturert for materiell som ikke er benyttet og at deler av
arbeidsoppgavene som det er fakturert for delvis er overlappende og at kostnaden ikke står i samsvar
med det arbeidet som ble utført.
Energi I Follo/Røyken skriver i sitt svar at de har inngått rammeavtale med entreprenører i sitt område
hvor det er gitt fastpriser på definerte oppgaver. Energi I Follo/Røyken ser at enhetsprisene slår noe
uheldig ut i denne saken da jobben var mindre krevende enn normale endringer av inntaksledning.
Energi 1 Follo/ Røyken har derfor valgt å redusere regningen til Hakestad fra kr 26 796 til kr 18 072 .
Klager har gjort Energi I Fo llolRøyken og NVE klar over at det ikke er benyttet ny inntaksledning og
Energi l FollolRøyken har på den bakgrunn også trukket fra kostnad for inntaksledning og endelig
fakturabeløp er justert til kr 13 652.
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NVEs vurdering
NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og

nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet fatter NVE vedtak i saken med hjemmel i
energi lovs forskriften § 4-10.
Det vises spes ielt ti l forskrift av Il. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

inntektsramme for nettvi rksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Kontrollforskriften gir nænnere
rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide tariffer i sine områder. I tråd med forskriften er
nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tarifTe:r som er i overensstemmelse med gjeldende
regelverk.
Når myndighet etter energiloven eller energilovsforskriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i
energilovsforskriften § 9-3 gi de pålegg som er nødvendige tor gjennomføring av bestemmelser gin i
eller i medhold av energiloven.
NVE legger til grunn at partene er enige om at det er grunnlag for at kunde betaler for om legg ing av
inntaksledning, men at uenigheten dreier seg om hvordan tienesten er priset og hvorvidt det fakturerte
beløpet gjenspeiler hva som faktisk er utført og demv de faktiske kostnadene ved omleggingen.
Betalinger for nettjenester som omlegging av innt&ksledning, flytting av nettanlegg m.m. er regulert i
kontrollforskriften § 1-4. Det heter her at "Kunden. kan faktureres for merkostnader forbundet med
endring av eksisterende anlegg, e ller når han etterspør kvalitet eller tjenester som nonnalt ikke kan
forventes levert". NVE vurderer derfor i dette vedtaket hvorvidt nettselskapet har fakturert for mer enn
merkostnaden ved endringen av nettanlegget.
Energi I Follo/Røyken viser i informasjon til kund.e og i brev til NVE at de har inngått rammeavtale
med entreprenør som fastsetter enhetspriser på definerte oppdrag. Den opprinnelige fakturaen til
Hakestad er en viderefakturering av de kostnader Energi I FolIofRøyken har fatt fra sin entreprenør og
representerer nettselskapets fakti ske kostnad ved endringen.
Etter at Hakestad tok kontakt med nettselskapet, så nettselskapet at enhetsprisene i dette tilfellet slo noe
uheldig ut da arbeidet med endring av Hakestad inntaksledning var e n relativt enkel omlegging.
Hakestad opplyste også om at det i faktura fra entreprenør var lagt til grunn oppheng av ny
inntaksledning, mens entreprenør kun hadde kuttet eksiterende inntaksledning og av den grunn ikke
brukt noen ny ledning. Energi t FolIofRøyken valgte da å trekke fra kostnadene for befaring,
kortslutningsvem i mast og materialkostnad for inntaksledning i tillegg til at det ble g itt et avslag på 10
prosent. Samlet faktura er dermed nær halvert i forhold til opprinnelig faktura.
Etter NVEs vurdering har nettselskapet i Itenhold til kontrollforskriften § 1-4 anledning til å ta seg betalt
for de kostnadene de har hatt ved endringen. Det er nettselskapet oppgave å kontrollere at det er samsvar
mellom hva som er utført av arbeid og hva som bli:r fakturert av entreprenør. Eventuelle
reinvesteringskostnader skal trekkes i fra og dekkes av nettselskapet. Så langt NVE kan se er det i denne
saken ikke foretatt noen reinvestering.
Energi I Follo/Røyken har i sin informasjon til NVE opplyst om at den første fakturaen som er sendt
kunde tilsvarte nettselskapets faktiske kostnader vl~d endringen. Det er også opplyst om at entreprenør
ved en leil har fakturert tor ny inntakskabe l som ikke er benyttet, men at kostnadene ellers er i henhold
til konkurranseutsatt avtale mellom nettselskap og entreprenør. NVE er av den oppfatning at Energi I
Follo/Røyken ikke har noen plikt til å korrigere opprinnelig faktura utover å rette opp feilfakturering
med hensyn på at det ikke er benyttet ny inntaksledning. Energi I Follo/Røyken har likevel valgt å
redusere fakturaen til kunde da de ble gjort oppme rksom på at opprinnelig faktura kunne virke urime lig
høy med tanke på arbeidstiden som ble brukt for å utføre arbeidet. NVE har ingen kommentarer til
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Energi I Follo/Røyken sin endelige faktura og finner at kravet som er fremsatt er i henhold til
kontrollforskriften § 1-4.

Vedtak
NVE finner ikke at Energi l Follo/Røyken sin pral.sis for fakturering ved endring av inntaksledning til
Sverre Hakestad er i strid med § 1--4 i kontrollforskriften. Faktura fra Energi l Follo/Røyken for endring
av inntaksledning overstiger ikke nettselskapets merkostnad ved endring av nettanlegget .

...
Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkl denne underretning cr kommet frem , jf. fyl. kapittel VI. En
eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Oljc- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentral e e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen
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Deres dato:
Deres ref.: Mona Løvås

Saksbehandler:
Christina Sepulveda

Klage på brudd på tilknytuingsplil<ten - vedtak
Småkraft AS klager pA at Helgelandskraft AS ikke har oppfylt tilknytningsplikten for Søberg

kraftverk. NVE har vurdert Helgelandskraft AS sin behandling av tilkoyting av Søberg kraftverk
etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter. NVE kan ikke On ne at
Helgelalldskraft AS har brutt tilknytningsplikten.

Saksopplysninger
I brev datert 24. februar 20 12 klager Småkraft AS på at Helgelandskraft AS ikke har oppfylt
tilknytningsp likten for tilkobling av Søberg kraftv,~r k til nettet.

Småkraft AS klager på at Helgelandskraft AS brukte for lang tid på å søke om konsesjon, videre at
selskapet har brukt for lang tid på å komme med en fremdriftsplan for bygging, og at Småkraft AS anser
at prosjekteringsIbyggetiden har vært urimelig lan;g etter at det er gitt konsesjon. Småkraft AS er av den
oppfatning at tilknytningsplikten innebærer at transfonnatorstasjonen skulle vært fe rdig bygget senest
januar 2012.
I brev datert 5. mars 2012 har NVE bedt He lge landskraft AS redegjøre for alle de forhold nettselskapet
finner relevante for NVEs behandling av klagen . Spesielt ba NVE om en nænnere beskrivelse av utredet
tilknytningsløsning, ovt:rsikt over hva som t:r kommunisert til Småkrart AS og status for tilknytningen.

Helgelandskraft AS har i brev datert 29 . mars 20 12 gitt sine kommentarer i saken.
NVEs vurdering
NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og
nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av m:ttet fatter NVE vedtak i saken med hjemmel i
energilovsforskriften § 4-10.

Det vises spesielt til energiloven § 3-4 og energilovforksriften § 3-4 om tilknytningsplikt for
produksjonsanlegg.
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Når myndighet etter energiloven eller energilovsforskriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i
energilovsforskriften § 9-3 gi de pålegg som er nødvendige fo r gjennomføring av bestemmelser gitt i
eller i medhold av energiloven.
NVE legger til grunn at klagen gjelder hvorvidt Helgelandskraft AS har oppfylt tilknytningsplikten ved
å utrede, søke konsesjon og investere uten ugrunnet opphold.

Tilknytningsplikt
For alle nettselskap gjelder en generell pl ikt etter energilovforskriften § 4-4 bokstav d) til å sørge for
markedsadgang ener ikke-di skriminerende og objektive tariffer og vilkår. Denne plikten gjelder til
eksisterende nett dersom det er driftsmess ig forsvarlig.
Tilknytningsplikten trådte i kraft fra t. januar 20 I O. Fra det tidspunktet har alle nettselskap hatt en plikt
til å sørge for tilknytning. I de tilfeller det ikke er kapasitet i det eksisterende nettet innebærer
tilknytningsplikten etter §§ 3-4 i henho ldsvis energiloven og energilovforskriften at berørte nettselskap
ska l planlegge, søke om konsesjon for og investen: i nødvendige nettanlegg for å kunne gi tilknytning.
De ulike prosessene skal skje uten ugrunnet opphold.
Småkraft AS viser til at Søberg kraftverk sto ferdig mai 2011. l høringsuttalelse til konsesjonssøknaden
for kraftverket i 2008 hadde Helgelandskraft AS foreslått å knytte Søberg kraftverk til Lande
transfonnatorstasjon. Småkraft AS hadde akseptert dette. Videre vises det til at i korrespondanse mellom
partene i desember 2009 og januar 201 O, aksepterte Småkraft AS avtale om anleggsbidrag og all annen
økonom isk risiko knyttet til nenilknytningen, og ba om at detaljprosjektering av transformatoren startet
opp. Småkraft AS viser i klagen til at Helgelandskraft AS brukte for lang til å søke om konsesjon.
NVE legger til grunn at Helge landskraft AS etter § 3-4 i energilovforskriften fra og med l. januar 201 O
har han en plikt til å utrede, søke konsesjon og gjennomføre nødvendige investeringer i nettanlegg for å
kunne gi tilknytning. Før tilknytningsplikten trådt€: i kraft hadde ikke Helgelandskraft AS noe plikt til å
verken utrede eller søke om konsesjon. Etter NVEs vurdering er det derfor tidspunktet ITa
tilknytningsplikten trådte i kraft til Helgelandskraf't AS søkte om konsesjon som må legges til grunn i
vurderingen av om det er brukt for lang tid. Helgel.andskraft AS søkte om konsesjon 28. mai 2010 for
Lande transformatorstasjon. NVEs vurdering er at He lgelandskraft AS dermed har oppfylt
tilknytningsplikten om å søke om konsesjon uten ugrunnet oppho ld.
Småkraft AS viser til at konsesjon for Lande transrormator ble gitt 6. januar 20 11. Ifølge Småkraft
skulle Helgelandskraft ha utført prosjektering, anskaffelser og annet kontraktsforhold parallelt med
konsesjonsbehandlingen i NVE. NVE legger til grunn at spørsmålet om plikten til prosjektering m.m må
sees i lys av pliktene som følger av tilknytningsplikten. I Ot.prp nr 62 (2008-2009) Om lov om
endringer j energiloven skriver Olje- og energ idepartementet at:
"Produksjonsprosjekter vil gå gjennom de ulike fasene melding, utredning, konsesjonssøknad og

investering. Tilknytningsplikten!or nettselskapene må tilpasses denne prosessen, slik at en meldingfra
en produsentjølges opp med neUutredning og meldingfra det aktuelle nettselskapet.
konsesjonssøknader for produksjonsprosjekter /ølgs opp med en komesjonssøknadjor nelt og at
eventuelle investeringer giøres samtidig. "

Ettersom det er lagt til grunn at nettselskapenes pJ:ikter skal følge de ulike rasene ved et
produksjonsprosjekt, legger NVE til grunn at sene st når det er gitt konsesjon ror produksj o nsprosjektet
så utløses plikten til å sende søknad om konsesjon for nødvendige investeringer. Ettersom det pr. 1.
januar 2010 forelå en konsesjon for Søberg kraftvt:rk innebærer tilknytningsplikten i første omgang en
plikt for He lge landskraft AS til å søke om konsesjon for Lande transformatorstasjon. Etter NVEs
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vurdering er det i henhold ti l tilknytn ingsplikten imidlertid først når det foreligge r en rettskraftig
konsesjon for det aktuelle anlegget, grunnlag for å på legge He lgelandskraft AS å starte arbeidet med
detaljprosjektering, ans kaffelser m.m . NVE kan d~:rfor ikke se at Helgelandskraft AS har brutt
ti lknytni ngsplikten på dette punktet.
Småkraft AS viser i klagen til at de anser at prosje kterings-Ibyggetiden er urimelig lang etter at det er
gitt ko nsesjon. Helgelandskraft AS fikk konsesjon for Lande tran sformatorstasj on 6. januar 20 Il.
Helgelandskraft AS opplyser at det ble sendt anbudsforespørsel på bygging av Lande
transformatorstasjon med frist 7. mai 2012. Og at det er sendt ut forespørse l ti l kraftutbyggerne i
området som antas tilknyttet til Lande transformatorstasjon, om hvorvidt de er villige til å forskuttere sin
andel av investeringen.
I de tilfeller det er flere prosjekter i et område, vil det ofte være hensiktsmessig å vurdere ulike
nettløsninger som åpner for ti lknytning av senere prosjekter. Av konsesj onen for Lande
transformatorstasjon fremgår det at det gis konsesjon med bakgrunn i at anlegget er en forutsetning fo r
videre vannkraftutbygging i området. Etter NVEs vurdering er det derfor en forutsetning i konsesjonen
at Helgelanskraft AS så langt som mulig forsøke r å koordinere investeringen i Lande
transformatorstasjon med vannkraftutbyggingen i området. Ut i fra de opplysningene som fore ligger i
denne saken e r det etter NVEs vurderinger derfor :ikke grunnlag for å si at Helge lands kraft AS har brukt
urimelig lang tid på investeringen.
l brev datert 10. april 2012 kommentere r Småkraft AS at Helgelandskraft AS viser ti l ressursmangel
som begrunneb~ for at etablering av Lande transfonnatorstasjon har tatt lang tid. Det opplyses i den
an ledning til at Småkraft AS ved fl ere an ledn inger har ti lbudt bistand i prosjektering og bygging.
Ved ti lknytn ing til nettsels kap i områder med mange prosjekter v il tidspunkt for når en tilknytning kan
gjennomføres kunne avhenge av selskapets ressurssituasj on. Etter NVEs vurdering har nettselskapet i
slike ti lfel ler et ansvar for å gjennomføre nødvendige t iltak for å kunne oppfylle tilknytningsplikten.
Helge landskraft AS opplyser at de som følge av at: selskapet har mange store nertprosjekter gående,
innså et behov for opprettelse aven egen prosjektavdeling. Men at etablering av denne avdelingen har
tatt lenger tid enn plan lagt. NVEs vurdering er at He lgelandskraft AS har gjort tilstrekkelig for å sørge
fo r at ressurssituasjonen ikke er til hinder for å få gjennomført tilknytning i sitt område.
Småkraft AS klager på at He lgelandskraft AS har brukt for lang tid på å komme med en fremdriftsplan
for bygging av Lande transformatorstasjon. Av energilovforskrifte n § 3-4 fje rde ledd fremgår det at
"Konsesjonæren plikter å leggefrem en realistisk og veiledende tidsplan/or nettilknytningen. "
Bestemmelsen trådte i kraft I . j anuar 20 12. l brev datert 18 . jul i 20 11 har Helgelandskraft AS o rientert
om fremdriftsplan fo r bygging og idriftsettelse av Lande transformatorstasjon. Videre i brev datert 29.
juni 20! 2 har Helge!andskraft AS sendt ut avtale o m nettilknytning til Småkraft AS. Av brevet fremgår
det at undertegnet avtale må være returnert før arbeidet med nettilknytning kan påbegynnes. Etter NVEs
vurdering har Helge landskraft AS lagt frem for Sr.nåkraft AS en tidsp lan for nettilknytn ing.
He lgelandskraft AS viser til at status for tilknytning av Søberg kraftve rk er at kraftverket i dag er
tilknyttet distribusjonsnettet med begrensning i produksj onen til 600 kW. Småkraft AS klager på at
Helgelandskraft AS ikke har gjort tilstrekke lig for å øke kapasiteten i den mid lertidige tilknytningen.
NVE vil presisere at tilknytningsp likten innebærer en plikt for berørte nettse ls kap til å gi ti lknytning når
det er driftsmessig fo rsvarlig. Nettselskap har ingen plikt til å legge til rette for midlertidig tilknytn ing.
NVE vil presisere at nettse lskapet heller ikke har noen rett til å gi ti lkn ytning før det er driftsmessig
forsvar lig.
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I områder med kapasitetsproblemer skal det nonnaJt ikke gis tilknytning til nettet før nødvendige
nettinvesteringer er gjennomført. I enkelte tilfeller kan det likeve l være teknisk mulig å tilknytte ny
produksjon i perioden hvor det ikke er tilstrekkelig nettkapasitet, dersom nettselskapet og produsenten
kommer til enighet om en midlertidig avtale om pr'oduksjonsbegrensning. Det ftemgår ikke av de
opplysninger NVE har mottatt hvilken avtale som er inngått mellom Småkraft AS og Helgelandskraft

AS.
NVE finn er ikke at Helgelandskraft AS skulle ha ~gort mer for å øke kapasiteten i den midlertidige
tilknytningen. NVE mener imidlertid det er grunn til å stille spørsmål ved om det i dette tilfellet var
grunnlag for å gi midlertidig tilknytning.

Vedtak
NVE finner ikke at Helge landskrafi AS har brutt energiloven § 3-4 og energilovforskriften § 3-4 om
tilknytningspl ikt.

Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denm: underretning er kommet Frem,jf. Fvl. kapittel VI. En
eventuell klage skal begrunnes skriftlig, sti les til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Marit ndte igen Fossdal
avdelingsdirektør

Kopi:

Helge landskraft AS, Postboks 702, 8654 MOSJØEN
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NVEs vurdering i klage fra H&E Eiendom på anleggsbidrag - vedtak
Advokatfirma Kluge klager på vegne av H&E Eiendom på anleggsbidrag for tilknytning av nytt
næringsbygg i Sliperiveien 20 i Skien. NVE har vurdert Løvenskiold-Fossums krav om
anleggsbidrag etter gjeldende regler i energilov-en og tilhørende forskrifter. NVE finner at
Løvenskiold-Fossum Kraft AS ikke har oppfylt informasjonsplikten i kontrollforskriften ved
fastsettelse av anleggsbidrag. Løvenskiold-Fossillm Kraft må gjennomgå aoleggsbidraget på nytt
for å sikre at bare nødvendige kostnader ved tilknytningen inngår i anleggsbidraget.

Saksopplysninger
Det har oppstått uenighet mellom H&E Eiendom som byggherre, Norsk Everit som leietaker og
nettkunde og netteier Løvenskiold-Fossum Kraft AS (heretter LFK) i forbindelse med tilknytning av
nytt bygg i Sliperiveien 20 på Myren Industriområde i Skien. I brev av 29. september 201 1 klager
Advokatforma Kluge på vegne av H&E Eiendom (heretter klager) på at LFK har brutt reglene om
anleggsbidrag på flere punkt. Klager anser kravet o m an leggsbidrag som uhjemlet.
Klager skriver at bygget var ferdigstilt l.juni 20 Il, og at anleggsbidrag først ble presentert på faktura
mottatt 29. juni 20 Il , ca fire uker etter at bygget v,ar spenningssatt. Fakturaen var på noe over 800 000
kroner inkludert mva. Forut for fakturaen har, i følge klager, verken H& E Eiendom eller Norsk Everit
har tatt varse l om at det ville bli krevd anleggsbidrag. Klager mener derfor det foreligger brudd på
informasjonsplikten i kontrollforskriften §§ 13-5 og 17-5 åttende ledd, og at dette har ført til unødvendig
overinvestering som nettkunden ikke har betalingsvilje for når det gjelder den del av anleggsbidraget
som sky ldes oppgradering ti1400V. Klager understreker at arbeid av det o mfang som fakturaen gjelder
ikke er bestilt.
Fordi anlegget i fremtiden vil komme andre kunder på industriområdet til gode mener klager det må
behandles som radielt fellesanlegg. Klager mener ombyggingen må anses som en fornyelse ettersom det
totale behovet for effekt og e nergi inn til området ikke har økt som følge av nybygget. Norsk Everits

virksomhet er fortsatt innenfor det samme industriområde.
Klager opplyser at LFK verken har forelagt H&E Eiendom eller Norsk Everit noen skriftlig tilknytningseiler nettleieavtale. Klager mener dette er i strid med kontrollforskriften § 13-6. Videre anfører klager at
E·post: ""eonve.no, POSIbo., SOS1, Maj<nluen, 0301 OSLO, TeIeforI; 09575, In_n, _N.nve.no
Org nr. NO g70 205 039' MVA Sar>kkonto· 7694 05 08971
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nettselskapets standardavtaler for nettleie og tilknytning he ller ikke er tilgjengelig på LFKs
internettsider, og at dette er brudd på kontrollforskriften § 13-5 tredje ledd.
NVE har i brev av 27. oktober 2011 bedt LFK gjøre rede for de forho ld selskapet finner relevante for
NVEs behandling av klagen.
LFK har i brev av 29. november 2011 gitt sine komme ntarer.
LFK skriver at det på grunnlag av effektforbruket t il Norsk Everit i et byggemøte den 8. oktober 20 I O
ble bestemt at spenn ingen til nybygget skulle være 400 V. LFK mener imidlertid at kostnadene ikke
ville blitt vesentlig endret enten man hadde valgt 230 Veller 400 V spenning. Matingen til
industribygget som Nors k Everit nyttet fra kan ikke fjernes grunnet leveringsplikt til nye leietakere i
bygget. Videre var det ikke nok 10 kV avganger på det gamle høyspentanlegget ti l denne nye
trafoavgangen, og det er stor sannsynlighet for at det vil komme ytterligere næringsutvikling og nybygg
i området de neste årene. LFK skriver at de gjorde anlegget klart for fremtiden, men at de bare har tatt
betalt for den ene avgangen som mater det aktuellE~ nybygget.
LFK legger ved en rapport utarbe idet av Swcco på oppdrag fra klager om "A lternativ strømforsyning ti l
Norsk Everit AS" . Rapporten legger til grunn at LFK kunne tatt 230 V fra eksisterende bygg og lagt om
til ny bygget. Ti l denne forutsetn ingen skriver LFK: "Vi er ikke enig i dette da det eksisterende bygget
fremdeles er et industribygg og er følgelig avhengig aven tilfredsstillende strømforsyning også i
fremtiden ."
LFK mener det muntlig ble g itt informasjon både til H&E Eiendom og til Norsk Everit om at det ville
komme krav om anleggsbidrag . LFK ser at kun muntlig ko mmunikasj o n mellom klager og LFK har vært
uheldig og har inns kjerpet sine rutiner på dette punktet. For øvrig viser LFK til sine hjemmesider hvor
det ligger infonnasj on om tariffer og vilkår.
Klager har i brev av 2 1. desember 20 11 på eget initiativ komme ntert brevet fra LFK til NVE i saken.
Klager skriver at de i forsøk på å få til en minnelig, løsning tok kontakt med fagkyndig kons ulent i
Sweco i etterkant av innsending av klagen til NVE. Fagkyndig konsulent i Sweco mener det ut i fra
referatet fra byggemøte den 8. oktober 20 10 ikke frem går hvilket spenningssystem som s kal leveres. Ut i
fra en belastning på 80011 OOOA ville det vært nærliggende å anta et spenningssystem type 230 V -IT.
Videre skriver fagkyndig konsulent: "Vedrørende kapasitet på montert utstyr fra høyspentbryter til
trafokiosk og videre til inntak Nors k Everit synes dette å ha reservekapasitet som løvenskiold vi l kunne
benytte i forbinde lse med eventuelle nyetableringe,r på området. ... Hadde insta llasjonen bare s kulle ha
dekket Norsk Everit kunne det etter dagens behov ha vært en annen dimensjonering på installasjonen .
Dagens trafo- 800kVA (ca. I 1OOA) kan erstattes aven større - maks I OOOkV A(ca. 1450A) og vil da gi
ytterligere kapasitet. Kostnadene med dette vi l være begrenset til trafoen og noen mindre arbeider."
Når det gjelder info rmasjon om tariffer og anleggsbidrag på LFK sine nettsider antyder klager at denne
er lagt ut i forbi ndelse med klagesaken, og ikke var ti lgjengelig fo rut for tilknytning av Norsk Everit.
NVE har i brev av 2. mars 201 2 funn et det nødvendig å be LFK om ytterligere opplysninger.
l brev av 2. april 2012 gir LFK følgende opplysninger:
Trafoen som Norsk Everit fikk sin tilførse l fra mater også andre bygg. De fleste av avgangene til de
gamle lokalene til Norsk Everit er fremdeles under spenn ing. I perioder hvor Norsk Everit gikk for fu llt
var trafoen overbelastet og det måtte seltes inn ekstra kjø ling.
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Om valgt tilknytningsløsning skriver LFK: "Denne trafoen er også 230V, noe Norsk Everit ikke ønsket,
se brev fra Erik Trondsen. I denne diskusjonen med Norsk Everit's nye bygg ble vi forespeilet et mulig
økt effektuttak, noe som gjorde at vi måtte bygge o m høyspenningsanlegget. Det var ikke nok kapasitet
til å ta ut enda mere effekt fra denne trafoen. Hvis Norsk Everit ikke ønsket mere uttak av effekt , så
kunne vi koblet oss til 230 V trafo og gravd ned ka.bler til ny 400 V trafo. Dette ville da blitt en mindre
trafo enn Norsk Everit trengte samt mye dyrere kabler. Trafokostnaden ville blitt mindre, mens
kabelkostnadene mye større."
LFK skriver at det ble avgjort å sette inn en 800 kV A etter tilbakemeldinger fra de impliserte og klagers
installatør Bravida. Trafoen er ikke tenkt å forsyne andre kunder. På bakgrunn av erfaringstall fra
tidligere toppforbruk og mulig økt forbruk er ikke LFK enig i at trafoen er dimensjonert utover minste
standard.
Klager fastholder i e·post av 27. april 2012 at det ikke ble tatt noen beslutning om 400 V på byggemøtet
LFK refererer tii. Beslutning om 400 V ble fattet av Norsk Everit, Bravida og LFK uten byggherrens
de ltakelse. Ingen kostnadsfordelinger el ler budsjett var framlagt eller nevnt.
Kapasitet til det gamle bygget utgjorde på det aktuelle tidspunktet en reserve som Norsk Event kunne
brukt i sitt nybygg. Deler av bygget er i ettertid leid ut, men det er fortsatt betydelig ledi g kapasitet. Til
kostnadsoverslaget bemerker klager blant annet at dette er basert på at Norsk Everit ska l ha 400V.
Klager mener LFK burde kommet med et kostnadsoverslag basert på 230V forsyning til nybygget.
Videre kan det ikke tas hensyn til mulig økt forbruk hvis dette ikke er avtalt med kunden det gjelder.
LFK og klager har på telefon med NVE i midten av juni gitt utfyllende infonnasjon. Etterspurt
bekreftelse og bilag ble ettersendt henho ldsvis 21. og 22. juni 20 12.

NVEs vurdering
NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved ue nighet me llo m kunde og
nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av ne'ttet fatter NVE vedtak i saken med hjemme l i
energilovforskriften § 4-10.

Det vises spesie lt til forskrift av Il. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Kontrollforskriften gir nærmere
rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide tariffer i sine områder. I tråd med forskriften er
nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffe:r som er i overensstemmelse med gjeldende
regelverk.
Når myndighet etter energiloven eller energilovforskriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemme l i
energilovforskriften § 9-3 g i de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemme lser gitt i
eller i medho ld av energiloven.
NVE legger til grunn at saken gjelder hvorvidt LFIK har brutt infonnasjonsplikten i kontrollforskriften,
og hvorvidt anleggsbidraget er beregnet i henhold til kontrollforskriften.

Generelt om anleggsbidrag
I tråd med gjeldende regler kan LFK kreve at kunden e ller den som ber om tilknytning dekker hele eller
deler av nødvendig anleggskostnad gjenno m et anleggsbidrag. Reglene for når og hvordan et slikt
anleggsbidrng beregnes er nedfelt i kontrollforskritlen § 17-5.
I kontrollforskriften § 17·5 an leggsbidrag første og andre ledd heter det:
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"Nettselskapene kanfas/selle et anleggsbidragfor å dekke anleggskostnadene ved nye
nettilknyminger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.
Anleggsbidrag vedforsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet
eller kvaJiJet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes utfra
kostnadene somfølger av kundens tilknytning til nettet. .,
Fonnålet med anleggsbidrag er å syn liggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning, og å
fordele disse kostnadene mellom den kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder.
Den delen av kostnaden som ikke dekkes av kunden som utløser investeringen, men som dekkes av
nettselskapet, vil øke nettselskapets inntektsramm(~. Dette innebærer at kostnaden fordeles ut på alle
nettselskapets kunder gjennom en høyere nettleie.
Anleggsbidrag skal beregnes indiv iduelt og gis infonnasjon om på forhånd, slik at kunden som utløser
investeringen kan vurdere om han er villig til å betale for tilknytningen.

Bestilling av stromtilknytning
I denne saken er klager grunneier og utbygger av nybygget, mens nettkunde er leietaker Norsk Everit.
Etter det NVE forstår har det vært en forutsetn ing me llom klager og Norsk Everit at bygget skulle
leveres med strømtilknytning. Veidekke som totalentreprenør ved Bravida som underentreprenør for
e lektroinstallasjon har sammen med Norsk Everit natt dialog med LFK om strømtilknytning.
LFK skriver at de anser klager som rett part å fakturere anleggsbidraget til ettersom det er han som er
grunneier og utbygger. Etter NVEs vurdering gir ikke kontrollforskriften nettselskapet noen generell rett
til å fakturere grunneier eller utbygger, uten forutg:ående bestilling eller avtale med nettselskapet om
fremføring av strøm.
På forespørsel fra NVE bekrefter klager gjennom sin advokat at NVE kan legge til grunn at H&E
Eiendom via sin entreprenør har bedt om strømtilknytning av nybygget.

Vilk/Jr for å kreve anleggsbidrag
LFK kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye tilknytninger,jf.
kontrollforskriften § 17-5 første ledd. Det er derfoT, i alle fall i utgangspunktet, ingen tvil om
hjemmelsgrunnlaget for å fastsette et anleggsbidrag for den aktuelle tilknytningen til nettet.
Anleggsbidraget LFK har beregnet omfatter også forsterkninger av eksisterende nettanlegg. En
forutsetning for å kunne kreve anleggsbidrag for s like forsterkninger er at kunden krever økt kapasitet
eller kvalitet som utløser behov for forsterkn ingene, jf. kontro llforskrifte n § 17-5 annet ledd. Partene er
uenige i hva som er besti lt og denncd hvorvidt tilknytningen utløser behov for forsterkning av
eksisterende nettanlegg.
Klager mener det ville vært tilstrekkelig med tilsvarende effekt som i bygget de flyttet fra, mens LFK
oppg ir at de ble forespeilet et mulig økt effektuttak og ønske om 400 V anlegg. Dette utløste etter LFKs
vurdering behov for ombygging av høys penningsa.nlegget og behov for ny trafo.
I melding om installasj onsarbeid sendt fra klagers e lektroentreprenø r Bravida til LFK er det oppført at
overbelastningsvem i det nye bygget er 4 x 850 A . I det gamle bygget o ppgis strøm inntaket til sammen å
være 3 x 700 A. Det er bestiller som i samråd med elektroentreprenør ut i fra kundens effektbehov
avgjør hvilket overbelastningsvem som skal installeres. Som områdekonsesjonær plikter LFK etter
energiloven § 3-3 å levere elektrisk energi til abonnentene innenfor det geografiske området
konsesjonen gjelder for. NVE legger til grunn at kunden har rett til å ta ut så mye effekt som hans
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installasjon (hovedsikringloverbelastningsvem) tiltater, et prinsipp som også Olje- og
Energidepartementet har gitt sin tilslutning til. Ved dimensjonering av nettet må netteier derfor ta høyde
for at kunden kan ta ut maks imal effekt i forhold til hans overbelastningsvern. Ut i fra det som er bestilt
via installasjonsmeldingen aksepterer NVE at LFK legger til grunn et uttak hos Norsk Everit på 850 A
ved 400 V, noe som tilsvarer et mulig lastuttak på :589 kVA, mot tidligere mulig lastuttak på 279 kVA.
Når det i kontrollforskriften § 17-5 annet ledd heter "økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for
forsterkning" legger NVE til grunn at en endring i kundens fYsiske installasjon som berettiger kunden til
økt effektuttak er et krav om økt kapasitet. Om det faktiske effektuttaket øker eller reduseres innenfor
kundens overbelastningsvem er ikke relevant for nettselskapets anledning til å beregne anleggsbidrag.
Dersom klager mener det er installert for stort overbelastningsvern/ hovedsikring i det nye bygget er
dette et forhold mellom klagerlNorsk Everit og deres elektroentreprenør.

Utløser kravet om økt kapasitet behov for forsterkning?
NVE oppfatter at transfonnatorløsningen som Norsk Everit tidligere fikk sin tilførsel fra før flyttingen er
en I Ik V 1230 V transformator med ytelse 800 kVA. LFK skriver at transformatoren også mater andre
bygg, og at denne var overbelastet i perioder Norsk Everit gikk for fullt slik at det måtte settes inn ekstra
kjøling.
NVE er ikke enig i LFK sitt utsagt om at kapasitet til det gamle sliperibygget må forbeholdes eventuelle
nye kunder i dette bygget. Dersom nettleieavtalen med kunde i et bygg er sagt opp, kan det ikke
reserveres ledig kapasitet til dette bygget, men den som ber om tilknytning eller økt effektuttak først tar
nyttegjøre seg ledig kapasitet så langt dette er hensiktsmessig.
På bakgrunn av at kapasiteten i den aktuelle transfbnnatoren var utnyttet fult ut, aksepterer NVE likevel
at Norsk Everits økning i mulig effektuttak (overbdastningsvem) utløste behov for forsterkning. Slik
saken er opplyst for NVE var det som følge av dette også nødvendig med ombygging av
høyspenningsanlegget.

Kostnadsgrunnlagfor anleggsbidraget
Det fremgår av kontrollforskriften § 17-5 femte og; sjette ledd at anleggsbidrag maksimalt kan settes lik
anleggskostnad, og at anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller
forsterkningen inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr.
Nødvendige kostnader vil være forbundet med den. nettløs ningen som er nødvendig for å kunne gi
tilknytning til nettet. Det er LFK .<;om områdekonS4~sjonær som gir tilknytning, og som har ansvar for It
vurdere hvilken nettløsning som er nødvendig. NVE har gjennom forvaltningspraksis presisert at
nenselskapets minste standard skal legges til grunn. Dersom nettsels kapet dimensjonerer anlegget utover
minste standard kan kun en forholdsmessig andel av denne kostnaden inngå i anleggsbidraget. l motsatt
fall har ikke kunden krav på å få anleggsbidraget justert, selv om det i fremtiden kan nyttes også av
andre kunder.
LFK vurderer det som meget sannsynlig at det vil komme ytterligere næringsutvikling og nybygg i
området de neste årene og skriver at de derfor "gjorde det nye anlegget klart for fremtiden". Det er
videre presisert at det kun er krevd anleggsbidrag for den ene avgangen som mater det aktuelle
nybygget. NVE aksepterer en slik kostnadsfordeling på denne delen av anlegget, og presiserer at denne
kostnadsfordelingen også skal omfatte arbeids- og prosjekteringskostnader forbundet med denne delen
av forsterkningen.
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Når det gjelder størrelse på transformatorkapasitet ville det ut i fra Norsk Everits overbelastningsvem
være tilstrekkelig med en noe mindre transformator enn den 800 kVA transformatoren LFK har benyttet.
NVE er ikke kjent med bakgrunnen for hvorfor LFK har valgt en 800 kVA transformator. Med mindre
LFK kan vise til at den valgte transformatoren er s~~lskapets minste standard for å dekke Norsk Everits
mulige etTektuttak, kan bare en forholdsmessig andel ut i fra kundens mulige effektbehov i forhold til
total effektøkning inngå i anleggsbidraget. Er transformatoren dimensjonert utover minste standard i
forhold til Norsk Everits mulige effektuttak, kan bare en forholdsmessig andel av kostnadene i anlegget
på primærsiden (oppsiden) av transformatoren inngå i anleggsbidraget.

NetJavtale og injormayon om tariffe r og vilkår
Avtale om anleggsbidrag med beregningsgrunnlag skal inngås skriftlig med den enkelte kunde. Uten
skriftlig avtale kan ikke LFK dokumentere at selskapet tilbyr alle som etterspør tilknytning objektive og
ikke-diskriminerende vilkår og tariffer, jf. kontrollforskriften §§ 13-1 bokstav c og 17-5. LFK må gå
gjennom sine rutiner slik at det blir inngått skriftlig avtale ved fastsettelse av anleggsbidrag.
Når det gjelder infonnasjon om tariffer og vilkår viser NVE til at LFK nå oppgir dette på sine nettsider.

Informasjonsplikt
Klager skriver at de ikke er blitt varslet om at det ville på løpe et anleggsbidrag før de mottok faktura på
anleggsbidrag om lag fire uker etter spenningssetting av bygget. LFK hevder at de muntlig informerte
om anleggsbidrag både til klager og til Norsk Everit i forkant, uten at dette kan dokumenteres i ettertid.
Nettselskapene har en generell informasjonsplikt som er nedfelt i kontrollforskriften § 13-5 annet ledd:
"Nettselskapene plikter påjorespørsel og innen rimelig lid å gi kunder informasjon om
beregningsgrunnlagetjor egne tariffe r og beregningen av tariffene for de ulike kundegrupper, "
Ved fastsettelse av anleggsbidrag utdypes nettselskapenes informasjonsplikt i kontrollforskriften § 17-5
åttende ledd: 'Nettselskapet skal påjorhånd iriformere kunden om innkreving av, og
beregnjngsgrunnlaget jar, anleggsbidraget ".
For at anleggsbidraget skal fungere som et prissignal må kostnadene ved tilknytningen gjøres kjent for
kunden før han tar den endelige avgjørelsen om tilknytning eller kapasitetsøkning. Når kunden
henvender seg til nettselskapet med forespørsel om tilknytning må nettselskapet vurdere om det er behov
for investeringer eller forsterkninger, og gi et overordnet anslag på anleggsbidrag. NVE mener
informasjon om forventet anleggsbidrag og beregningsgrunnlag skal gis skriftlig til kunde, og være
spesifisert på en s lik måte at kunde i samråd med fagkyndig skal kunne ta stilling til rimeligheten av
kostnadsberegningene.
NVE finner at LFK i denne saken ikke nar overholdt nettselskapets informasjonsplikt i henhold til
kontrollforskriften § 17-$ åttende ledd jf. § \3-5 annet ledd. Selv om nettselskapet ikke har overholdt
intormasjonsplikten betyr ikke dette at selskapet sin rett til å kreve anleggsbidrag bortfaller, gitt at
vilkårene for innkreving av anleggsbidrag er oppfylt.
Klager skriver at manglende informasjon om anleggsbidrag i dette tilfellet har ført til overinvestering i
nettanlegg for den del av anleggsbidraget som skyldes oppgradering til 400V da de ikke har
betalingsvilje for dette.
Ettersom anlegget allerede er bygget med 400V og kostnaden ved dette dermed er påløpt er det disse
kostnadene det må tas utgangspunkt i ved beregning av anleggsbidrag. Bortfall av nettselskapets rett til å
kreve anleggsbidrag for deler av anleggskostnaden vil ikke innebære direkte økonomisk tap for
nettse lskapet, men iso lert sett medføre at nettleien for alle nettselskapets kunder øker, I tråd med
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gjeldende forvaltningspraksis finner ikke NVE en slik kostnadsovervelting rimelig i dette tilfellet. Det er
her tillagt vekt at klager er en kommersiell aktør som blant annet har bygging og utleie av e iendom som
næring. Det må kunne forventes at klager eller dennes representant har et visst ansvar for å kartlegge alle
kostnader som måtte følge aven bestilling av nettilknytning.

Overtredelsesgebyr
NVE mener det er uheldig at nettselskapene ikke har direkte økonomisk insentiv til å gi kundene
tilstrekkelig informasjon i henhold til kontrollforskriften § 17-5 åttende ledd jf. § 13-5 i forbindelse med
fastsettelse av anleggsbidrag. NVE gjør oppmerkso m på at brudd på informasjonsplikten i
kontrollforskriften § 17-5 åttende ledd kan medføn~ et overtredelsesgebyr etter kontrollforskriften § 18l. NVE vil vurdere å ilegge LFK overtredelsesgebyr på bakgrunn av denne konkrete saken. Om dette
skulle bli aktuelt vil LfK fl et formelt forhåndsvarsel .

Anleggsbidrag og merverdiavgift
NVE gjør oppmerksom på skattedirektoratets forto lkning av at anleggsb idrag fastsatt av nettselskapet i
medhold av kontrollforskriften § 17-5 ikke er å anse som omsetning i henhold til merverdiavgiftsloven .
Det skal derfor ikke beregnes merverdiavgift på an.leggsbidraget.

Vedtak
NVE finner at Løvenskiold-Fossum Kraft ikke har overholdt informasjonsplikten i kontrollforskriften §
17-5 jf. § 13-5. Dette innebærer likevel ikke at kravet om anleggsbidrag må bortfalle i denne saken,
forutsatt at det er beregnet i henhold til gjeldende regelverk.
Løvenskiold-Fossum Kraft må innen L september 2012 sende NVE vedtatte retningslinjer for selskapet
der det framgår at det inngås skriftlig avtale om anleggsbidrag med den enkelte kunde og at den enkelte
kunde skriftlig blir informert om anleggsbidrag og beregningsgrunnlag for dette på forhånd.
Videre finner NVE at arbeids- og prosjekteringskostnader for ombyggingen av høyspenningsanlegget
ikke kan inngå i anleggsbidraget i sin helhet, jf. kontrollforskriften § 17-5 tredje, femte og sjette ledd.
Løvenskiold-Fossum Kraft må innen I. september 2012 dokumentere for NVE hvordan arbeids- og
prosjekteringskostnader er fordelt mellom klager og nettselskap i denne saken.
Med mindre Løvenskiold-Fossum Kraft kan dokumentere at valgt transformator og tilhørende
høyspenningsanlegg er selskapets minste standard for Il dekke Norsk Everits mulige effektllttak, kan
bare en forholdsmessig andel av kostnadene ved d,enne og av anlegget på primærsiden (oppsiden) av
denne transformatoren inngå i anleggsbidraget,jf. kontrollforskriften § 17-5 tredje, femte og sjette ledd.
Eventuell dokumentasjon skal sendes NVE innen I. september 2012.

På bakgrunn av gjeldende regelverk og presiseringer i dette vedtaket må Løvenskiold-Fossum Kraft
gjennomgå beregningsgrunnlaget i anleggsbidraget til H&E Eiendom på nytt. Ny beregning av
anleggsbidraget skal sendes klager med kopi til NVE innen l.september 2012.

Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tids punkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En
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evenhielI klage skal begrunnes skriftlig, stiles til O lje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentralt~ e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

fv7t1.C:::::;na~':*
seksjonssjef

Brevets mottakere:

Kluge Advokatfinna DA, Postboks 1548 Vika, O117 OSLO
Løvenskiold Fossum Kraft AS, Postboks 206 Sentrum, 3701 SKIEN

SAK NR. 17

Bjerknes Wahl-Larsen AS
Kronprinsens gate 5
0251 OSLO

Jo. 08. 2012

Vår dato: •
Vår ref.: NVE 201201249-5 ep/vern
Arkiv: 623
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Velaug Amalie Mook

NVEs vurdering i klage fra jordvanningslag i Vestfold på nettariff hos
Skagerak Nett - vedtak
Åtte jordvanningslag i Vestfold klager p6 endriing i nettariffen hos Skagerak Nett. NVE bar
vurdert Skagerak Nett sin tarifl'praksis etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende
forskrifter. NVE kan ikke lioDe at Skagerak N,!tt har en tarifferingspraksis som er i strid med

regelverket.
Saksopplysninger
NVE viser til brev av 14. februar 2012 fra advokatfirma Bjerknes Wahl-Larsen som på vegne av åtte
jordvanningslag i Vestfold klager på tariffen Skagerak Nett har fastsatt. KJager skriver at tariffen med
virkning fra 20 lOer lagt om på en slik måte at de fleste jordvanningslagene har opplevd en prisøkning
på mellom 300 % og 700 %. hovedsakelig på grunn av innføring av effektledd i tariffen. Klager mener
taritTomleggingen ikke er begrunnet i relevante ne:ttforhold, og ber NVE ta stilling til hvorvidt endret
tarifferingspraksis kan opprettholdes.
Gjennomsnittlig strømforbruk i sesongene 2008-2010 er oppgitt samlet å være 1100 000 kWh per år,
med uttak i perioden mai til august. Om dimensjonering av nettet skriver klager " p g a lav etterspørsel
for øvrig, er det ikke grunn til å anta at nettet må spesielt dimensjoneres fOT jordvanningslagets uttak
sommertid." "Kombinasjonen av generelt lav etterspørsel i sommerhalvåret og god tilgang på kraft,
skulle tilsi atjordvanningslaget tilfører nettselskapet og kraftleverandøren vesentlige inntekter i den
aktuelle periode, uten at nettet må dimensjoneres særskilt for vanningslagets del."

Før 20 l Ovar jordvanningsanleggene energimålt og ble tariffert et fastledd og et energiledd.
Tariffgruppen jordvanningslagene tilhørte ble fjernet fra l. januar 20 l O, og fra og med september ble
jordvanningslagene avregnet effekttariff for ordin.ær overføring. Dette medførte en økning i fastleddet
fra 1800 kr per år i 2009 til 12000 kr per år i 2010, et noe redusert energi ledd, og et etfelctledd pA
mellom 500 og 805 kr per kW per år, avhengig av uttak.
Klager skriver at Skagerak Nett på forespørsel har oppgitt at omlegging av tariffen verken skyldes
spesielle nettforhold, tilknytningskostnader eller ailldre spesifikke forhold, men en omfordeling av
kundekostnader. Klager oppfatter at omleggingen innebærer at de alminnelige kostnadene ved drift av
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nettet nå i større grad belastes jordvanningsanleggene enn det som var tilfellet før tariffomleggingen.
Klager mener gjeldende tariffhos Skagerak Nett er i strid med kontrollforskriften § 13-1 c) ettersom
tariffen ikke er ikke-diskriminerende og objektiv. Klager mener tariffen ikke i tilstrekkelig grad tar
hensyn til at uttaket skjer i lavlastperiode, og at den diskriminerer jordvanningslagene fordi disse bærer
en uforholdsmessig stor andel av nettkostnaden i området. Videre anføres det at tariffen er i strid med
kontrollforskriften § 13-1 d) om at tariffene skal utfonnes slik at de i størst mulig grad gir signaler om
effektiv utnyttelse og utvikling av nettet, ettersom den straffer uttak som kun foregår om sommeren.
Klager mener tariffene bør oppfordre nettkunder tB å allokere sitt uttak til lavlastperioder, og at
tariffendringen ikke er basert på relevante nettforhold, jf. § 13-1 e).
Klager har i brev av 14. mars 2012 ettersendt kartmateriale som viser vanningslagenes geografiske
utstrekning og anleggenes ledningsnett.
På forespørsel fra NVE har Skagerak Nett i brev av 21. mars 2012 gitt sine kommentarer til saken.
Skagerak Nett skriver at selskapet nå har sluttført €:n gradvis hannoniseringsprosess etter sammenslåing
av flere selskap i 2000, og at det nå ikke lenger tilbys spesialtariffer.
Kundens hovedsikringsstørrelse er etter omleggingen avgjørende for hvorvidt en kunde blir
effektavregnet. Kunder med hovedsikring større enn 160 Al230 Veller 100 A/400 V er effektavregnet.
Historisk harjordvanningslagene med flere hatt spesialtariffer, som særlig har tilgodesett de med store
hovedsikringer, og uttak i sommerhalvåret slik at disse likevel ikke har vært effektavregnet. Som
avregningsgrunnlag for effektleddet benyttes den målte time hos kunden med høyest effektuttak i bver
måned. Skagerak Nett skriver videre at deres effektkostnad gjennom året er Ilk. men at kunder i måneder
uten bruk heller ikke avregnes for effekt.
Skagerak Nett oppfatter at tariffomleggingen ikke er forskriftsstridig. Tvert i mot hevdes at tariffene nå
er fundert på objektive og ikke-diskriminerende vilkår. Med omleggingen er det tydeliggjort hvilke
objektive kriterier som skal legges til grunn ved tariffering slik at like kundegrupper behandles likt og at
den samlede kundemasse tarifferes riktigst mulig.
Om gjennomføringen av omleggingen skriver Ska,rgerak Nett at kundene er varslet i god tid per brev om
omleggingen, og at det er blitt gjort spesielt oppm(rrksom på muligheten til å utruste anlegget med
mindre hovedsikringsstørrelse.
Klager har i brev av 11. april 2012 kommentert Sk:agerak Netts brev av 21. mars 2012. Her fastholdes at
Skagerak Nett bryter kontrollforskriften § 13-1 c). Klager mener kontrollforskriftens krav til objektivitet
og likebehandling innebærer al nett.st::lskl1pt:llt: må ha lilstrekkt:lig IDi1l1gt: tariITt:r til at kuudt:grupper mt:d
avvikende uttaksprofil tår en nettkostnad som i rimelig grad er riktig i forhold til den relative andel av
nettselskapenes kostnader som kan henføres til den aktuelle kundegruppe. Skagerak Netts forenkling av
tariffstruktur innebærer en usaklig forskjellsbehandling av nettkunder, ogjordvanningslagene krever en
nettariff som korrekt gjenspeiler de kostnader jordvanniugslagene faktisk påfører Skagcrak Nett.
Videre anføres at Skagerak Netts varsling om tariffendringen for de berørte kundene har vært
mangelfull.
Klager mener tariffer basert på hovedsikringens størrelse vil gi tilfeldig resultat, og er ikke enig i at de
ble særskilt tilgodesett eller begunstiget gjennom tariffen forut for endringen.
Klager anfører videre at nettselskapene, for å hindre at enkelte kundegrupper bærer en for stor andel av
kostnadene, kan ha plikt til å utfonne spesialtariffi~. For jotdvanningslagene i Vestfold plikter Skagerak:
Nett å utfonne en tariff som tar hensyn til lagenes helt spesielle og avvikende uttaksprofil, samt at nettet
uansett ikke må dimensjoneres spesielt for å ivaretajordvanningslagenes effektbehov.
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Begrunnelsen om administrativ forenkling er etter klagers oppfatning ikke et relevant nettfomold i
henhold til kontrollforskriften § l3-l e).

I brev av 19. apri12012 har Skagerak Nett kommentert klagers anførsler av Il. april 2012.
Skagerak Nett fastholder at det er kapasitetselementet i tariffen som er kostnadsdrivende, og at kundens
hovedsikringsstørrelse nettopp derfor er godt egnet som parameter for tariffering. l ny tarifferingsmodell
tas det ikke lenger hensyn til lav brukstid.
Skagerak Nett el' enig i at prisangivelsen i varsling til kunde var upresis og at økningen i fastleddet ikke
ble angitt særskilt.
Selskapet er ikke enig i at de har plikt til å videreføre spesialtariffeI' for jordvanningslagene, og mener
tariffomleggingen er innenfor det handlingsrom forskriften gir. Administrativ forenkling anføres som et
relevant nettforhold ettersom det er med på å frenume effektiv drift av nettselskapet.
Skagerak Nett ser at sikringsstørreise kan gi tilfeldige utslag på bakgrunn av subjektive forhold hos den
enkelte nettkunde i form av effektuttak og brukstid samlet. Skagerak Nett er likevel av den oppfatning at
subjektive forhold ikke skal vektlegges i tarifferingen.

I brev av 3. mai 2012 kommenterer klager Skagerak Nerts brev av 19. april 2012.
Klager mener Skagerak Nett gjennom tariffomleggingen har overskredet det handlingsrommet
energilovforskriften gir, ettersom forenkling av tariffene medfører at en kundegruppe betaler vesentlig
mer for bruk av nettet enn det som reflekterer faktisk bruk av nettet. Klagers syn er at
jordvanningslagene tidligere har hatt en rimelig korrekt tariff, mens de etter tariffomleggingen trolig
subsidierer andre nettkunder. Klager viser til at gjt:nnomsnittlig nettleie for et jordvanningslag i perioden
2005-2008 var omtrent på samme nivå som gjennomsnittlig nettleie for næringskunder i Vestfold og
Telemark i samme periode i følge NVEs nettleiestalistikk. Etter tariffomleggingen har det aktuelle
jordvanningslaget flltt vesentlig høyere pris per kWh enn sammenligningsgruppen.
Klager har også kontaktet Eidiva Nett som opplys'~r at deres spesialtariff for blant annet
jordvanningsanlegg ikke er planlagt endret i 2012 .. Videre vises det til et jordvanningslag i Hafslund
Nerts konsesjonsområde som ikke effektavregnes.

NVEs vurdering
NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og
nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nl~ttet fatter NVE vedtak i saken med hjemmel i
energilovforskriften § 4-10.
Det vises spesielt til forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Kontrollforskriften gir nænnere
rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide tariffer i sine områder. I tråd med forskriften er
nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffer som er i overensstemmelse med gjeldende
regelverk.
Når myndighet etter energiloven eller energilovforskriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i
energilovforskriften § 9-3 gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i
eller i medhold av energiloven.
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NVE legger tit grunn at saken gjelder hvorvidtjordvanningslagene i Skagerak Nett sitt
konsesjonsområde tarifferes i henhold til gjeldende: regelverk etter tariffomleggingen.
NVE gjør oppmerksom på at vi ikke har kontrollert hvorvidt det enkelte jordvanningsanlegg er plassert i
riktig kundegruppe i forhold til de kriterier Skagenlk Nett har fastsatt. da vi ikke oppfatter at uenigheten
mellom kunde og nettselskap omfatter dette.

Nenselskapenes anledning til å/astsene tariffer og inndeling i lrundegrupper
Energilovforskriften § 4-4 bokstav d angir hovedprinsippet for tariffering: "Konsesjonærene skal sørge
for markedsadgang/or alle som etterspør nettjenester til iklæ-diskriminerende og objektive punkttariffer
og vilkår" ... " Tariffene skal u!formes slik at de i SJtørst mulig grad gir signaler om effektiv utnyttelse og
effektiv utvikling av nettet. Tariffene kan differensi.eres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert
på relevante nettforhold "
Nænnere rammer for hvordan nettselskapene skal fastsette tariffene er regulert i kontrollforskriften.
Nettselskapene har anledning til å dele kundene iOJn i ulike kundegrupper basert på likheter i brukstid,
leveringskvalitet og forbruksnivå. Når kundegrupper tilbys ulike tariffer, må differensiering av tariffene
gjøres elter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettfomold, jf. kontrollforskriften §
13~1 e). Inndeling i kundegruppe og tariffering basert på kundens hovedsikring er en etablert praksis
blant flere nettselskaper og anses av NVE å være e:t objektivt og kontrollerbart kriterium som er basert
på relevante nettforhold. Størrelse på hovedsikrinS: er et relevant nettforhold siden denne avgjør hvor
mye effekt en kunde har rett til å ta ut. Ved høyere effektuttak vil kostnadene til dimensjonering av
nettet nonnalt være høyere enn ved lavt effektuttak. NVEs vurdering er at Skagerak Nett har anledning
til å dele kundene sine inn i kundegrupper som tilbys ulike tariffer basert på størrelsen på kundens
hovedsikring.
Klager anfører i brev av 11. april 2012 at kravet til objektivitet tilsier at relevante forskjeller skal
behandles ulikt. og at Skagerak. Netts tolkning av likebehandling ville innebære en objektivisering av
tariffen ved at nettselskapene kun burde tilby en tariff.
Regelverket stiller ikke eksakte krav til antall kundegrupper hos nettselskapene. Som et minimum skal
nettselskapene dele kundene inn i grupper som tarifferes ut i fra om det mates kraft inn eller tas kraft ut
av nettet. Uttakstariffene differensieres videre slik at kostnader i overliggende nett medregnes i tariffen.
For uttak i distribusjonsnettet skal det utarbeides separate tariffer for høyspent og lavspent. Utover dette
er det ingen krav i kontrollforskriften til at ulikheb~r mellom kunder eller kundegrupper skal tas hensyn
til i tarifferingen.
Nettselskapene har ingen plikt til å differensiere tariffene utover det som eksplisitt fremgår av
kontrollforskriften. Kunder som kan peke på relev,ante nettforhold har denned logen rett til egen tariff
som tar hensyn til særegenheter ved denne kunden.s eller disse kundenes spesielle forbruksprofil, selv
om dette etter kontrollforskriften § 13-1 e) hadde vært mulig. Dette gjelder også kunder som tidligere
har tilhørt en egen kundegruppe med egen tariff. Kontrollforskriften stiller ikke krav om relevante
nettforhold ved sammenslåing av kundegrupper når disse etter sammenslålog tarifferes etter samme
tariff.

Tartffering av ulike lrundegrupper
Klager skriver at jordvanningslagene har opplevd 'en prisøkning på mellom 300 % og 700 %.
hovedsakelig på grunn av innføringen av effektledd i tarifferingen, men at også fastleddet har økt
betydelig.
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Skagerak Nett oppgir at omleggingen av tariftstrukturen inneba:rer at alle anlegg med hovedsikring
større enn 160 A ved 230 Veller 100 A ved 400 V nå blir avregnet et effektledd.
Tariffen skal utfonnes slik at den i størst mulig grad gir signal om effektiv utnyttelse og effektiv
utvikling av nettet. jf. kontrollforskriften § 13-1 dl. Dette innebærer blant annet at tariffen bør utfonnes
slik at den reflekterer kostnadsstrukturen ved overføring av strøm. Mesteparten av kostnadene i nettet er
faste kostnader, og i mindre grad kostnader som varierer med kundenes bruk av nettet.
Verken energilovforskriften eller kontrollforskriftIm stiller eksakte krav til hvilke tarimedd som skal
benyttes for tariffering av ulike kundegrupper. Ett~~r kontrollforskriften skal tariffen beslå av
bruksavhengige taritlledd som varierer med kundc.::ns løpende uttak. eller innmating av energi (energiledd
og eventuelt kapasitetsledd), og såkalte andre tarimedd. Andre tariffiedd skal dekke nettkostnader som
ikke dekkes gjennom bruksavhengige tariffledd. Både fastledd og effektledd hører inn under andre
tlIriffiedd.
For at nettselskapene skal fl dekket inntektsbehovet innenfor inntektsrammen NVE årlig fastsetter for
hvert enkelt selskap, må kundene akseptere å bidm til dekning av faste kostnader utover kostnaden ved
deres løpende bruk. Effekt benyttes som fordelingsnøkkel for de faste kostnadene i nettet blant
nettselskapets effektavregnede kunder. Som skrevet over er dette relevant og akseptert av NVE ettersom
kundens effektuttak nonnalt sier noe om kostnadene nettselskapet har ved å forsyne kunden.
Effektbaserte tariffledd vil generelt være til fordel for kunder som har lang brukstid, dvs. for kunder som
har en høy utnyttelse av nettet. Dersom nettselskap ikke benytter effektbaseTte tariftledd vil dette
generelt være til fordel for kunder med kort brukstid. Med brukstid menes forholdstallet for kundens
årlige energiuttak. dividert på årets maksimaletfekt. Overføringskostnaden per kWh vil øke med
avtagende brukstid for kunder som effektavregnes.. NVE mener kunder med lav brukstid må godta at
effektleddet slår relativt hardere ut enn for kunder med lang brukstid fordi kunder med lav brukstid er
opphav til større faste kostnader i nettet, jf. kontrollforskriften § 13-1 d) om utfonning av tariffer som i
størst mulig grad gir signaler om effektiv utnyttelse og effektiv utvikling av nettet og § 13-1 e) om
differensiering av tariffene.

Avregningsgrunnlagfor effektleddet
Skagerak Nett oppgir at avregningsgrunnlaget som benyttes for effektleddet er den timen med høyest
målte effektuttak hos kunden hver måned. I måneder uten bruk avregnes ikke effektledd.
NVE mener Skagerak. Netts avregningsgrunnlag for effektleddet er i tråd med forskriftens intensjon om
en fordelingsnøkkel som gir mest mulig nøytral inndekning av nettselskapets faste kostnader, uten å
være styrende for kundens effektuttak.
Kunderefererte verdier er som regel ikke sammenfallende med systemets maksimallasttime. dvs. at
enkelte kunder kan ha sine maksimale effektuttak i perioder nettet er relativt sett lavt belastet, slik det er
forjordvanningslagene som har sine effektuttak. utelukkende i sommerhalvåret. Selv om nettsystemet
har sin maksimallasttime om vinteren. innebærer dette likevel ikke at effektuttak resten av året ikke kan
være dimensjonerende for nettet lokalt.
NVE finner at Skagerak. Netts avregningsgrunnlag tilfredsstiller kravene i kontrollforskriften, jf. § 14-2
annet ledd siste punktwn hvor det heter at "effektleddet skal baseres på kundens effektuttalc i definerte
perioder", og viser til at Skagerak Nett tar hensyn til kunder som bare benytter nettet deler av året ved at
det ikke avregnes effektledd i de måneder kunden ikke benytter nettet.
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Informasjonsplikt
Klager anfører at ny tariff ble innført fra og med 1. januar 20 l O, mens brevet hvor det er orientert om
endringen er datert 5. januar 20 l o. Klager skriver: '" I brevet sies intet om at nettkunden kan forvente
prisøkning i den størrelsesorden det er snakk om, og heller ikke noe om at kunden bør vurdere å bytte
hovedsikrlngsstørrelse for å redusere sin nettkostmLCI."
Skagerak Nett erkjenner at prisangivelsen i brevet var upresis ved at økningen i fastleddet ikke var angitt
særskilt.
l henhold til kontrollforskriften § 13-5 fjerde ledd skal nettselskapene i rimelig tid før endring av
tariffene trer i kraft infonnere den enkelte nettkunde om tariffendringer. Infonnasjonen skal inneholde
en begrunnelse fOT tariffendringene.
NVE oppfatter at Skagerak Nett først Ja opp til en løpende avvikling av den aktuelle spesialtariffen, men
at de senere har utsatt iverksettelsestidspunktet til 1.9. 20 l O for alle berørte kunder og at tidligere
endringer er korrigert. Ut i fra de opplysninger NVE har, kan vi ikke finne at Skagerak Nett har brutt
infonnasjonsplikten ved taritfendringer i kontrollfi)rskriften § 13-5 fjerde ledd.

Andreforhold
Klager anfører i brev av 3. mai 2012 at jordvanningsanlegg beliggende i andre områdekonsesjonærers
nettområde ikke avregnes effektledd, men tar spesialtarifI. Det vises til Eidsiva Nerts tariffer og et
eksempel hos Hafslund Nett.
Ettersom gjeldende regelverk gir nettselskapene en viss grad av frihet i tariffutfonningen, vil det være
variasjoner i kundegruppeinndelingen og kostnadsfordelingen mellom disse i ulike nettselskap.
Når det gjelder Eidsiva Netts spesialtariffer gjennomførte NVE tilsyn med tarifferingen hos selskapet i
november 2011, og fattet på denne bakgrunn vedullk om at Eidsiva Nett måtte redegjøre for de relevante
nettforhold som var lagt til grunn for den aktuelle spesial tariffen for å kunne opprettholde en slik
differensiering av tariffen. I Eidsiva Nett sitt tilsvar datert 13. januar 2012 oppgis at den aktuelle
spesialtariffen avvikles fra og med 1.1.2013.
NVE er ikke kjent med at Hafslund Nett praktiserer spesialtariffer for jordvanningsanlegg, og vi har
ikke tilstrekkelig infonnasjon til å ta stilling til hvorvidt den aktuelle kunden er plassert i riktig
kundegruppe i henhold til de kriterier som Hafslund Nett legger til grunn for sin inndeling i
kundegrupper.

Vedtak
NVE kan ikke finne at Skagerak Nett har en tariffhringspraksis for jordvanningslagene som er i strid
med regelverket.
NVE finner ikke at Skagerak Netts opphør av spesialtariffen NSLH gjeldende fra 1.9.2010 for anlegg
med meget lav brukstid innenfor vinterperioden, herunder jordvanningslag, er i strid med energiloven
eller tilhørende forskrifter, spesielt § 13-1 i kontrollforskriften.
NVE har ikke grunnlag for å pålegge Skagerak. Nett å endre gjeldende tariff for jordvanningslagene.

,
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Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denm: underretning er kommet frem. jf. fvl. kapittel VI. En
eventuell klage skal begrunnes skriftlig. stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

~
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d.. "t'<>.... ~

Marit Lundteigen Fossdal
avdelingsdirektør

Kopi:

LJ<
TorfinnJOn~æo<m~f1~~>---seksjonssjef

Skagerak Nett AS, Postboks 80, 3901 PORSGRUNN

SAK NR. 18

Norges

vassdrags- og
en8f'gidlrelrtorilt

Agder Energi Nett AS
Serviceboks 634
4809 ARENDAL

Vår dato;

~ o. 08. 20\2

Vår ref.; NVE 201200906-6 eplbll
Arkiv; 623
Deres dato:
Deres ref.: 31069/ 10915

Saksbehandler:
Bjørnar Fladen

NVEs vurdering i klage på anleggs bidrag for byttekunder i
Solbeimsdalen - vedtak
ProJure Advokatfirma klager på vegne av Solbj~imsdalen velforening på anleggsbidrag som er
krevd inn i Solbeimsdaleo i perioden fra 2001 Oj~ frem til 2012. NVE bar vurdert Agder Energi
Nett AS sin praksis for beregning og innkreving: av anleggsbidrag etter regler i energiloven og
tilhørende forskrifter som gj~ldt ved innkrevin~: av anleggsbidraget. NVE finner at Agder Energi
Nett har hatt en praksis for beregning og innkn!ving av anleggsbidrag som bar vært i strid med
gjeldende kontrollforskrift. NVE ser at Agder I :nergi Nett bar rettet opp sin praksis og gjort
nødvendige tiltak for l rette opp forboldet til kundene i Solheimsdalcn. NVE pliegger ingen
ytterliggere retting fra Agder Energi Nett.
Saksopplysninger
NVE viser til klage på anJeggsbidrag fra ProJure A.dvokatfirma av 2. februar 2012. ProJure representerer
Solheimsdalen velforening som er en interesseorganisasjon som ivaretar hytteeiernes interesser i
Solheimsdalen. Slik NVE forstår det dreier klagen seg om anleggsbidrag som er beregnet og krevd inn i
hyttefeltene i Raudavatnet og Dunsen. Nettanlegge:t i nevnte hyttefelt ble bygget i 2001. Det er senere
bygget ut to andre hyttefelt som omtales i noe av korrespondansen. Vardetjødn øst og Vardetjødn vest
som er bygget i henholdsvis 2005 og 2010 . NVE oppfatter imidlertid at punktene som tas opp i klagen
er relatert til anleggsbidragene som er krevd inn fra hytteeiere i Raudevatn og Dunsen.
NVE forstår at det er tilknyttet 105 hytter til de to -hyttefeltene hvorav 90 hytter har betalt anleggsbidrag
på henholdsvis kr 55 000 i Raudevatn og kr 46 500 i Dunsen. For fem av hyttetilknyttingene skriver
Agder Energi Nett at det ikke er betalt for fellesanleggene, men kun for kundespesifikke forsterkninger.
Ti hytter er tilknyttet uten at det er krevd anleggsbidrag da kostnadene ved nettanlegget var dekket inn
når 90 hytter var tilknyttet.
l klagen trekkes det frem flere punkter som ønskes: avklart. Vedlagt klagen er korrespondanse mellom
Agder Energi Nett og Solheimsdalen VeUProJure samt tilbudet som ble sent hytteeierne i 2001 . ProJure
har i brev av 25 , mai 2012 kommentert Agder Energi Nett sine kommentarer til klagen. Punktene som
tas opp i klagen er kort gjengitt under.
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Nettselskapets plikt til å informere om anleggsbidrag
ProJure viser til at NVE i tidligere anleggsbidragssaker har lagt til grunn at anleggskostnaden skal kunne
dokumenteres på komponentnivå. ProJure mener at: den dokumentasjonen Agder Energi Nett bygger
sine etterberegninger på er mangelfulle. ProJure kmver å få forelagt mer detaljert infonnasjon om
medgått materiell.

Informasjon om kjøp av entreprenørtjenester
Klager krever at det gis nærmere opplysninger om bruk av entreprenører på anlegget. ProJure viser til
bestemmelsen som forbyr kryssubsidiering av selskaper i samme konsern og ber NVE vurdere hvorvidt
Agder Energi Nett har gitt egne entreprenører en fordel eller drevet med kryssubsidiering.

Kaslnadsfurdeling mel/om abunnenter
ProJure viser til at det i Jøpet av de første 10 år er tilknyttet 105 hytter, men kun belastet anleggsbidrag
for de 90 første hyttene. Prolure ber NVE vurdere hvorvidt en slik praksis er innenfor regelverket som
tilsier likebehandling av kunder. Det stilles også spørsmål ved hvilken realitetsvurdering som ble gjort
for å finne sannsyneUg antaU tilknyttinger.

Bunnfradrag
Agder Energi Nett har frem til 2009 praktisert dim~nsiert bunnfradmg hvor bytte og fritidsboliger har
hatt et lavere bunnfradmg enn husholdningskunder. ProJure mener også at det er lagt til grunn feil antall
tilknyttinger i beregningen av anleggsbidmg. Det vises til at det er trukket fra 90 bunnfradrag fra
anleggskostnaden, mens det er tilknyttet 105 hytter.. Det bes om at NVE vurderer bunnfradragets
størrelse og på hvilket grunnlag antall bunnfradmg skal fastesettes.

Kostnader ved fremføring av høyspentanlegg
Høyspentanlegget frem til hyttene i Solheimsdalen er senere benyttet av flere hyttefelt i området.
ProJure mener at det var åpenbart, på grunnlag av prosjekteringer og reguleringer, at det ville komme
flere utbygginger som ville få nytte av høyspentanlegget og at det derfor ikke var grunnlag for at
hytteeierne i Raudevatn og Dunsen skulle dekke hde kostnaden.

Sammenslåing av anleggskostnader
Klager viser til at Agder Energi Nett i manglende grad har differensiert anleggsbidrag på bakgrunn av
hvor de enkelte hyttene er tilknyttet. NVE forstår klagen som at anleggskostnadene er slått sammen for
utbygging av et større område slik at alle tilknyttingene belastes likt anleggsbidmg uavhengig av om de
benytter seg av hele nettanlegget eller ikke.

Dimensjonering av anlegget
ProJure stiller spørsmål ved grunnlaget for Agder Energi Nett sin dimensjonering av anlegget. I klagen
opplyses det om at Agder Energi Nett legger til gmnn et uttak på 7,3 kW pr hytte, mens klager mener at
utgangspunktet bør være 5 kW. Det argumenteres med at kunde ikke gis noe valg om hvor stort
effektbehov som ønskes, og at Agder Energi Nett i realiteten legger opp til en overdimensjonering av
anlegget.

Renter
ProJure opplyser at Agder Energi Nett har benyttet foliorenten ved etterberegning og utbetaling av for
mye innbetalt anleggsbidrag. ProJure mener at det er urimelig å benytte foliorenten i slike tilfeller da det
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er hyttekundene som har stån for finansieringen og dermed hatt en høyere finansieringskostnad enn
foliorenten.

Agder Energi Nett sine kommentarer
Agder Energi Nett har kommentert klagen i brev av 18. april 2012. Det vises innledningsvis til Agder
Energi Nett sitt brev av 5. januar 2012 hvor de flesl:e punktene i klagen er kommentert. Agder Energi
Nett legger vekt på at tilknytning av Dunsen og Raudevatn skjedde i 200 l og at klagen derfor må
behandles med utgangspunkt i regelverk som gjaldt i 2001. Likevel har Agder Energi Nett så langt det
har latt seg gjøre lagt til grunn dagens premisser for beregning av anleggsbidrag som grunnlag for
tilbakebetaling av for mye innbetalt anleggsbidrag. Agder Energi Nett har ikke valgt å endre satsen for
bunnfradraget. De begrunner dette med at Agder Energi Nett sin praksis var gjeldende oppfatning av
regelverket i bransjen frem tiI2008J2009.

Det er under gjengitt Agder Energi Nett sine kommentarer på bakgrunn av brevene av 5. januar 2012 og
18. apri12012.

Nettselskapets plikt lil å informere om anleggshidfiag
Agder Energi Nett kan ikke se at det er gitt utilfredstillende informa~on om beregningen av
anleggsbidragets størrelse og bakgrunn for etterbetalingene. Agder Energi Nett har gitt ut etterspurt
informasjon hvor det blant annet er gitt detaljert re,gnskapsoppstiUing.

Kostnadsfordeling og dimensjonering av nenanlegget
Agder Energi Nett skriver at det i 2001 da anlegget ble bygget var 97 aktuelle hytter som kunne bli
forsynt fra nettstasjonene Raudavatnet og Dunsen og at vurderingen var at kun 68 av disse ville bli
tilknyttet innen 10 år. Anlegget ble dimensjonert for 90 hytter med hovedsikring på 2*32 A hvHket
tilsier et maksimalt uttak på 7,3 kW. De viser i den forbindelse til NVEs vedtak av 8. mai 2009 hvor det
presiseres at kunden har rett til å benytte seg av tildelt nettkapasitet
(sikringstørrelse/overbelastningsvem).
Agder Energi Nett har likevel valgt å tilknytte flefl~ kunder til nettanlegget selv om det i utgangspunktet
er fullt. gitt at alle kundene benytter tildelt kapasitj~t samtidig. Agder Energi Nett skriver at de benytter
skjønn når de velger å tilknytte flere kunder når anlegget er nedbetalt og i utgangspunktet fullt. Agder
Energi Nett har på bakgrunn av vurdering av sammenlagringseffekten valg å tilknytte ytterliggere 15
hytter hvor fem av hyttene har betalt for forsterkninger av fellesanlegget, men ikke for felleskostnadene
fra 200 I. Det er Agder Energi Nett som da står som ansvarlig for å gjøre tiltak. dersom kapasiteten skulle
vise seg å være for liten til å tilby tilfredsstillende leveringskvalitet.

Bunnfradrag
Agder Energi Nett opplyser at det var allmenn praksis med differensiering av anleggsbidraget frem til
200812009 og at det er naturlig å trekke fra bunnfradrag basert på hvor mange nettanlegget er
dimensjonert for.

Kostnader for fremføring av høyspentanlegget
Det opplyses at Agder Energi Nett har en praksis der det er utbygger som initierer kostnadene som skal
stå for hele kostnaden da Agder Energi Nett ikke har forutsetning for å forutse hviLken utbygging som
vil skje.
Agder Energi Nett skriver at det i 2001 var vanskelig å forutse den utvikling området i dag har hatt. Det
ble derfor valgt å benytte minste standardløsning for å forsyne Raudavatn og Dunsen. Selv om minste
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standardløsning ble valgt var det ledig kapasitet som kan benyttes ved eventuell senere utbygging.
Agder Energi Nett viser til NVEs tidligere vedtak s,om legger til grunn at i de tilfeller hvor fellesanlegget
er tilpasset kundens behov og det ikke er sannsynli,g at andre kunder tilknyttes anlegget. kan
nettselskapet kreve at kunden i fellesanlegget dekkler hele anleggskostnaden.
På spørsmål fra klager om hvorfor ikke anleggsbidJraget er differensiert mellom de ulike tilknyttingene,
viser Agder Energi Nett til brev av 8. september 2011 hvor det fremgår at det er beregnet et
anleggsbidrag for hyttefeltet ved Dunsen og et 8IlllIet for hyttene ved Raudavatnet og at anleggsbidraget
dermed er differensiert på bakgrunn av hvor hyttene er plassert.

NVEs vurdering
NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom
kunde og nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet fatter NVE vedtak. i saken med

hjemmel i energilovsforskriften § 4-10.
Det vises spesielt til forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Kontrollforskriften gir nænnere
rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide tariffer i sine områder. I tråd med forskriften er
nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffe:r som er i overensstemmelse med gjeldende
regelverk.
Når myndighet etter energiloven eller energilovsforskriften er lagt til NVE. kan NVE med hjemmel i
energilovsforskriften § 9-3 gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i
eller i medhold av energiloven.

NVE forstår at klager ber om at NVE tar en full gjlennomgang av Agder Energi Nett sin praksis for
tariffering av anleggsbidrag med hensyn spesielt fokus på. de punkter som er nevnt i klagen. Det
fremkommer av klagen at NVE skal vurdere hvorvidt Agder Energi Nett har infonnert tilstrekkelig om
kostnadsgrunnlaget for anleggsbidrag i henhold til kontrollforskriften, at det kreves innsyn i prosess for
kjøp av cntreprenørtjenestcr. at kostnadsfordeling i høyspent felleanlegg er feil, at det er lagt til grunn
feil antall tilknyttinger ved beregning av anleggsbidrag og at effektgrunnlaget som ligger til grunn for
dimensjoneringen er feil. Det klages også på at bunnfradraget var differensiert mellom kundegrupper og
at NVE skal ta stilling til hvilket bunnfradrag som skal benyttes og hvordan antall bunnfradrag skal
beregnes. I tillegg klages det på renteberegningen som er lagt til grunn for tilbakebetaling av for mye
betalt anleggsbidrag.

Krav om anleggsbidrag
I tråd med gjeldende regler kan Agder Energi Nett kreve at kunden( e) dekker hele eller deler av
anleggskostnaden gjennom et anleggsbidrag. Reglene for når og hvordan et slikt anleggsbidrag beregnes
er nedfelt i kontrollforskriften § 17-5.
I kontrollforskriften § 17-5 anleggsbidrag første og andre ledd heter det:

"NeI/selskapene kan fastsette et anleggsbi'dragfor å deldce anleggskostnadene ved nye
ne//i1knyminger eller vedforsterkning av nettetlil eksisterende kunder.
Anleggsbidrag vedforsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet
eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes utfra
kostnadene somfølger av kundens tilknytning til nettet. "
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Fonnålet med anleggsbidrag er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning etler forsterkning, og å
fordele disse kostnadene mellom den kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder.
Den delen av kostnaden som ikke dekkes av kunden som utløser investeringen, men som dekkes av
nettselskapet, vil øke nettselskapets inntektsramme. Dette innebærer at kostnaden fordeles ut på alle
nettselskapets kunder gjennom en høyere nettleie.
Anleggsbidrag skal beregnes individuelt og gis infonnasjon om på forhånd, slik at kunden som utløser
investeringen kan vurdere om han er villig til å betale for tilknytningen.
NVE vil under gi vår vurdering av forholdene som trekkes frem i klagen. Vurderingen vil bli gjort basert
på det regelverk og forvaltningspraksis som var gjddende da tilbud om anleggsbidrag ble gitt.

Nettselskapets plikt til å informere om anleggsbidrag
ProJure mener at Agder Energi Nett ikke har lagt frem tilstrekkelig informasjon om anleggsbidraget.
ProJure mener at de har krav på det konkrete kostnadsunderlaget for anleggsbidraget spesifisert på
komponentnivå, og at de beregninger Agder Energi Nett har gjort i etterkant ikke er tilstrekkelig. Agder
Energi Nett på sin side viser til at regelverket i 200 I ikke la til grunn en detaljeringsgrad på dette nivået,
og at det ikke er grunnlag for å kreve slike detaljer i etterkant. Likevel har Agder Energi Nett gjort nye
beregninger for å. beregne anleggskostnaden, og kommet frem til at det kan ha blitt krevd inn
anleggsbidrag som overstiger anleggskostnaden.
I kontrollforskriften av 1999 var anleggsbidrag regulert i daværende § J 5-4 og infonnasjon til kunde var
ikke særskilt regulert i bestemmelsen. Det var imidliertid en generell bestemmelse i § 11-5 som sier at
nettselskapene plikter på forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder infonnasjon om
beregningsgrunnlaget for egne tariffer. I tilbudet snm er gitt i 2001 er det begrenset med
bakgrunnsinformasjon om hvordan anleggsbidraget er beregnet. Det er beskrevet i korte trekk hva som
inngår i anleggsbidraget, hvilket effektforbruk som er lagt til grunn og hvor mange hytter det er
anledning til å koble til. Det er angitt en sum som ungir anleggsbidraget størrelse.
Forvaltningspraksis i denne perioden var basert på hvorvidt nettselskapet fulgte prinsippene for
beregning av anleggsbidrag som var angitt i konm;.llforskriften. Vedtak som ble faltet i perioden
omhandlet nettselskapenes fordelin g av anleggsbid:rag og informasjon til kunde. NVE gikk i liten grad
inn og etterprøvde nenselskapenes oppgitte anleggskostnader. NVE krevde heller ingen detaljert
spesifisering av anleggskostnaden slik det kreves i dag.
På forespørsel fra hyneforeningenIProJure har Agder Energi Nett gått gjennom kostnadene på prosjektet
og kommet frem til at det er betalt inn for mye i anleggsbidrag. Det er gitt ut detaljert
regnskapsoppstilling som underlag for de nye beregningene. NVE er enig med klager i at det er
vanskelig ut i fra regnskapsoppstillingen å vurdere om det kun er tatt med nødvendige kostnader i
anleggskostnaden. Klager har bedt om å få se en mer detaljert og forstålig oppstilling av komponentbruk
knyttet til kartet og tilhørende kostnader.
NVE mener at det ikke er grunnlag for å kreve mer detaljert anleggs- eller kostnadsinfonnasjon fra en
periode hvor det ikke var praksis for å dokumentere alle medgåtte kostnader.
Kostnadsfordeling mellom abonnenter
Agder Energi Nett har ved beregning av anleggsbidraget lagt til grunn at 68 av 97 hytter ville bli
tilknyttet innen 10 år. Det ble valgt å bygge ut slik at det var kapasitet til å tilknytte 90 hytter med
overbelastningsvem på 2·32 A, hvilket tilsier et maksimalt effektuttak på 7,3 kW. Agder Energi Nett
har valgt å dimensjonere anlegget slik at alle hyttene har anledning til å benytte hele sin tildelte kapasitet
samtidig og har ikke lagt til grunn noen sammenlagringseffekt. ProJure mener at
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dimensjoneringskriteriet burde vært 5 kW pr hytte og at det er kunden selv som burde fl avgjøre hvor
mye effekt som det skal være mulig å ta ut.
Det er nettselskapet som er ansvarlig for at nettet clriftes forsvarlig og som også avgjør hva som er
forsvarlig dimensjonering av sitt nett. NVE har lag;t til grunn at den enkelte kunde har anledning til å
benytte seg av tildelt kapasitet, det vil si i henhold til hovedsikring eller overbelastningsvem med mindre
det foreligger skriftlig avtale om at kunden ikke kain benytte seg av hele kapasiteten. NVE har ikke gitt
føringer for hvilken sammenlagringseffekt som skal legges tit grunn og kan derfor ikke se at Agder
Energi Nett sin dimensjonering som tar utgangspunkt i kundens mulige uttak er i strid med regelverket. (
tilbudet som er gitt i 200 I er det presisert at tilbudc~t baserer seg på at kunde kan ta ut 7,3 kW og at
kunde må ta kontakt dersom det ønsker større overbelastningsvern.
Bunnfradrag

Gjeldende regelverk innebærer at det ikke er anled.ning til å differensiere bunnfradraget. I 200 l ble det
lagt opp til at man ved beregning av anleggsbidrag hadde anledning til å trekke fra nåverdien av
fremtidig nettleie. Det vil si at kunder med høyere forventet forbruk fikk et større fradrag enn kunder
med lavt forventet forbruk. NVE forstår at Agder Energi Nett har hatt en praksis hvor dette er gjort
gjeldene ved at husholdningskunder som i gjennomsnitt bidrar mer til innbetaling av nettleie også tir et
større fradrag enn hyttekunder.
12002 ble regelverket endret slik at det ikke lenge:r skulle være anledning til å ta hensyn til kundens
forventede forbruk ved beregning av anleggsbidrag. Eventuell differensiering av bunnfradraget måtte da
baseres på relevante nettforhold. NVE har til nå ikke sett at det finnes relevante nettforhold som tilsier
differensiering av bunnfradraget. Praksisen til Agder Energi Nett i likhet med en rekke andre
nettselskap, var i en periode etter forskriftsendringen ikke i henhold til regelverket. Agder Energi Nett
fortsatte med differensiert bunnfradrag frem til 2009.
NVE fant gjennom tilsyn med nettselskapene 2007-2008 ut at det var en rekke nettselskap som hadde en
praksis med differensierte bunnfradrag. NVE informerte da bredt ut til bransjen at differensiering av
bunnfradraget ikke er tillatt. NVEs tolkning ble påklaget til Olje- og energidepartementet som stadfestet
NVEs tolkning av regelverket i brev av Il. februa:r 2009.
I de tilfeller hvor det ble avdekket praksis med differensierte bunnfradrag ble nettselskapet pålagt å
endre praksis fremover i tid. NVE kan ikke se at d.et verken var grunnlag for eller hensiktsmessig å
pålegge å endre praksisen bakover i tid for anleggsbidrag som allerede var beregnet og krevd inn.
Agder Energi Nett har hatt differensierte bunnfradrag i strid med regelverket i en periode etter 2002, på
bakgrunn av NVEs praksis i tilsvarende saker kan ikke NVE se at Agder Energi Nett har noen plikt til å
korrigere bunnfradragene ovenfor kundene i Solh{:imsdalen.
ProJure har bedt NVE vurdere om Agder Energi Nett har lagt til grunn rett antall bunnfradrag når det
viser seg at det er tilknyttet 105 hytter og ikke 90. NVE viser til at Agder Energi Nett har dimensjonert
nettanlegget med hensyn på hyttenes overbelastningsvem og at det tilsa at det kunne tilknyttes 90 hytter.
NVE mener at praksisen med å legge til grunn samme antall bunnfradrag som nettanlegget er
dimensjonert for er i henhold til regelverket. Det forholdet at det senere er valgt å tilknytte ytterliggere
IS hytter innebærer ikke noe krav om etterberegning av anleggsbidraget for de øvrige hyttene.

Informasjon om kjøp av entreprenørtjenesler
PraJure ber i sin klage om at det gis opplysninger om valg av entreprenør og at NVE skal kontrollere at
det ikke er vært noen form for kryssubsidiering. NVE kan ikke se at det er en relevant problemstilling i
denne saken, fordi det er et forhold mellom NVE !iQm regulator og nettselskap. Til opplysning kan det
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infonneres om at kjøp av entreprenørtjenester og andre konserninterne transaksjoner var et av flere
forhold som ble kontrollert ved tilsyn hos Agder Energi Nett i 2012. NVE fant at Agder Energi Nett sine
rutiner for innkjøp av entreprenørtjenester er i henhold til gjeldende regelverk.

Kostnader ved fremføring av høyspentanlegg
I klagen trekkes det frem som et eget punkt at fremføring av høyspentanlegg til Raudavatn og Dunsen i
sin helhet er belastet hyttekundene tilknyttet de to nettstasjonene selv om høyspentanlegget også
forsyner andre hyttefelt. ProJure mener det var åpelrtbart da nettanlegget ble bygget at det var mulighet
for at flere hytteområder ville be om tilknytting. Agder Energi Nett skriver i sin redegjørelse at de ikke
visste om konkrete planer for utbygging og at de valgte å bygge minste standard for å tilknytte
hyttekundene ved Raudevatn og Dunsen.
I kontrollforskriften heter det at i radielle fellesanlegg kan en forholdmessig andel av anleggskostnaden
inngå i anleggsbidraget. Radielle fellesanlegg er nettanlegg som ikke er bygget til en spesifikk kunde.
NVE anser høyspentanlegget for å være radielt fellesanlegg da det er et nettanlegg som forsyner en
rekke hytter i området. Utgangspunktet er d.a at hv.:;:r enkelt hytte skal belastes en forholdsmessig andel
på bakgrunn av forholdstallet mellom kundens mulige uttak og nettanleggets kapasitet.
[henhold til gjeldende regelverk kan likevel nettselskapet fordele alle kostnadene ved fremføring av
høyspentanlegget mellom kundene i hyttefeltet som ber om tilknytting så lenge nettselskapet velger å
bygge ut i henho ld til deres minste standard nettløsning for å forsyne hyttefeltet. Selv om nettselskapet
har valgt minste standardløsning kan det være ledig kapasitet på høyspentanlegget som kan benyttes
dersom det skulle komme forespørsel om tilknytting i nærheten hvilket NVE forstår har vært tilfelle i
denne saken. Selv om kundene tilknyttet Raudevatn og Dunsen har bekostet hele kostnaden ved
høyspentfremføringen har de ikke krav på tilbakebl~ling selv om det skulle komme nye kunder som
benytter den ledige kapasiteten i høyspentanlegget.
Dersom nettselskapet velger å dimensjonere kraftigere enn hva som er minste standardløsning for å
forsyne det første hyttefeltet, skal ikke denne kostnaden med dimensjonering over hyttefeltets behov
veltes over på det første hyttefeltet.
Agder Energi Nett har i sin redegjørelse skrevet at høyspentanlegget er bygget som minste
standardløsning for å forsyne Dunsen og Raudevatn. Standardløsningen for høyspent forsyning av
hyttefeltene innebærer at det etter at Dunsen og Raudevatn var tilkoblet fortsatt var ledig
overføringskapasitet som er benyttet for å tilknytte andre hyttefelt. Agder Energi Nett skriver videre at
det i 2001 var vanskelig å forutse den utviklingen i tilknyttinger som er kommet i etterkant av
utbyggingen av Dunsen og Raudevam.
NVE legger til grunn at Agder Energi Nett har val!~ minste standardløsning for å forsyne Dunsen og
Raudevatn, og at de på den bakgrunn hadde anledn.ing til å kreve at hyttefeltet som utløste investeringen
dekket hele kostnaden ved høyspentanlegget.

Hvorvidt innbetalte anleggsbidrag overstiger anleggskostnaden
Klager er av den oppfatning av at Agder Energi N~:tt har krevd inn for mye i anleggsbidrag, og krever at
nettselskapet i større grad enn hva de har gjort til nå gjør rede for de faktisk medgåne kostnadene. Agder
Energi Nett har gått gjennom prosjektet og kommet frem til at innbetalingene oversteg faktiske
anleggskostnader. På den bakgrunn har Agder Energi Nett tilbakebetalt det overskytende til kundene
som har betalt inn for mye. NVE mener at det i vurderingen av denne saken er viktig å presisere at det
på tidspunktet hvor tilbudet ble gitt og de første kundene ble tilknyttet var anledning til å legge på et
påslag på 20 prosent på anleggskostnaden mot at man gjorde et fratrekk på bakgrunn av kundens bidrag
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til økt inntektsramme. Det betyr at for kunder med forventet lavt forbruk, så kunne anleggsbidraget
overstige anleggskostnaden etter regelverket som g'jaldt i 200 l. NVE mener at Agder Energi Nett burde
beregnet nytt anleggsbidrag for kunder som ble tilknyttet etter forskriftsendringen i 2002. NVE mener
Agder Energi Nett ved sin gjennomgang av anleggskostnadene og tilbakebetalingen har rettet opp
forholdet.

Renter
Agder Energi Nett har valgt å gå gjennom kostnadl~ne ved utbyggingen. De er på den måten kommet
frem til at det kan ha blitt krevd inn for mye anleggsbidraget. Som en følge av gjennomgangen har
Agder Energi AS valgt å betale tilbake den delen av anleggsbidraget som er krevd inn for mye. Beløpet
som Agder Energi Nett har beregnet er så rentekorrigert og Agder Energi Nett har i følge ProJure valgt å
benytte seg av foliorenten.

NVE kontrollerer hvorvidt anleggsbidraget er beregnet i henhold til regelverket eller ikke. Agder Energi
Nett har selv oppdaget at de har brutt kontrollforskriften ved at de har krevd inn anleggsbidrag som
overstiger anleggskostnaden ved nettanlegget. Når Agder Energi Nett har gått gjennom prosjektet og
tilbakebetalt det de har krevd inn for mye, så har nettselskapet reltet opp bruddet på kontrollforskriften.
Hvordan oppgjøret gjennomføres og hvilken rente som skal benyttes er ikke en del av regelverket for
anleggsbidrag og er et privatrettslig forhold mellom nettselskap og kunde.
Vedtak
NVE finner at Agder Energi Nett sin praksis for b€:regning av anleggsbidrag har vært i strid med § 17-5 i
kontrollforskriften ved at det er benyttet bunnfradrag som er differensiert på bakgrunn av kundegruppe.
NVE finner også at det er grunnlag for å si at in.nbl~talte anleggsbidrag i hyttefeltene Dunsen og
Raudevatn oversteg anleggskostnad hvilket innehar at kunder som knyttet seg til nettanleggene etter
2002 betalte inn for mye i anleggsbidrag. Agder Energi Nett har gått gjennom prosjektene og
tilbakebetalt det som er betalt inn for mye og NVE finner at forholdet er rettet opp.

Informasjonsplikt: NVE finner at den informasjon som ble gitt i 2001 er mangelfull i forhold til de krav
som stilles i dag, men innfor hva som var påkrevet da anleggsbidragene ble krevd inn. NVE har skjerpet
inn kravene til informasjon og dokumentasjon av kostnader, men kan ikke finne at det er rimelig å gi
denne innskjerpingen av regelverket virkning bakover i tid. NVE er av den oppfatning at Agder Energi
Nett har gjort rede for kostnadene ved anlegget så langt det lar seg gjøre.
Bunnfradrag: Agder Energi Nett har etter forskriftsendringen i 2001 videreført en praksis med
differensiert bunnfradrag hvilket er i strid med gjeldene forskrift. NVE er kjent med at praksisen nå er
rettet opp slik at det ikke lenger gis differensierte bunnfradrag.
Dimensjoneringskriterie: NVE er av den oppfatning at Agder Energi Nett sin praksis med å
dimensjonere ut i fra installert overbelastningsvern er i henhold til kontrollforskriften slik den var
utformet både i 2001 og i dag.
Fordeling mellom kunder: NVE har tatt opplyst at det er beregnet forskjellig anleggsbidrag for hytter
tilknyttet Raudevatn nettstasjon og hytter tilknyttet Dunsen nettstasjon. NVE tillater at tilnærmet like
tilknyttinger innenfor et avgrenset område beregnes samlet. NVE kan ikke se at Agder Energi Nett sin
oppdeling i to områder basert på hvilken nettstasjon hyttene er tilknyttet er i strid med
kontrollforskriften.
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Klageadgang
[)enne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. PA.
grunn av fellesferien forlenges klagefristen til 20. a.ugust 2012. En eventuell klage skal begrunnes
skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk
oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

M2{~:;:SSdal
delingsdirektør
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NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak
Siri Landøy klager pi beregnet anleggsbidrag ved forsterkning av nettet i forbindelse med
utbygging av området på Landøy. NVE bar vurdert SFE Nett sin beregning av anleggsbidrag
etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter. NVE kan ikke finne at SFE Nett i
denne saken har beregnet anleggsbidraget i strid med regelverket.
Saksopplysninger
Siri og Terje Landøy (klager) forklarer i sin klage at det er meldt inn behov for økt kapasitet i
forbindelse med opprusting og nybygging på øya. SFE har av den grunn valgt å oppgradere eksisterende
100 kVA transfonnator til 200 kVA. NVE forstår ut det er startet bygging på to tomter. en er under
behandling i kommunen og at det i det aktuelle området er regulert for fem tomter. SFE Nett har av den
grunn valgt å legge til grunn fem tilknyttinger slik at det gis fem bunnfradrag og at SFE Nett forskutterer
for de tre tomtene som enda ikke er bygget.
Siri Landøy har i sin klage lagt til grunn at utbygging av de fem planlagte tomtene ikke vil legge beslag
på hele kapasitetsøkningen og at utbyggingen skal sees på som et radielt fellesnett hvor kostnaden skal
fordeles etter kundens effektbehov. SFE Nett på sin side legger til grunn at de ikke anser det som
sannsynlig at det vil komme mer enn fem nye kunder i området.
Klager er uenig i SFE Nett sin vurdering av at det kun er sannsynlig med fem utbygginger og mener at
den nye transformatoren har et langt større dekningsområde enn området som er regulert for fem tomter.
Siri Landøy begrunner sin vurdering av at det er samnsynelig at det vil komme flere tilknytninger ved at
det innenfor dekningsområdet til transfonnatoren (:r godkjent tomtedelingsplan på Landøy sør for 6
tomter og at det i nærheten er regulert for hytter, i tillegg finnes tre andre bruksnummer på Landøy nord
uten utbyggingsrestriksjoner.
Klager trekker frem rutinene fra et annet nettselskap hvor det fremkommer at anleggskostnadene i
radielle fellesanlegg fordeles etter effekt og ikke etter forventet antall tilknytninger. Det er i klagen også
trukket frem at leveringskvaliteten i forkant av forsterkningen var dårlig. SFE Nett på sin side har sakt at
de ikke har hatt noe kjennskap til at leveringskvaliteten har vært for dårlig.
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Side 2

NVEs vurdering
NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og
nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet fatter NVE vedtak i saken med hjemmel i
energilovsforskriften § 4-10.
Det vises spesielt til forskrift av Il. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (ko:ntrollforskriften). Kontrollforskriften gir nærmere
rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide tariffer i sine områder. I tråd med forskriften er
nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffer som er i overensstemmelse med gjeldende
regelverk.

Når myndighet elter energiloven eller energilovsfol"skriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i
energilovsforskriften § 9-3 gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i
eller i medhold av energiloven.
NVE legger til grunn at klagen dreier seg om beregningen av anleggsbidrag og hvorvidt det skal legges
til grunn kundens effektbehov, eller om det er anledning til å dele anleggsbidraget på fem slik SFE Nett
har gjort på bakgrunn aven sannsynlighetsvurdering av hvor mange nye kunder som vil komme.

Krav om anleggsbidrag
l tråd med gjeldende regler kan SFE Nett kreve at kunden dekker hele eller deler av anleggskostnaden
gjennom et anleggsbidrag. Reglene for når og hvordan et slikt anleggsbidrag beregnes er nedfelt i
kontrollforskriften § 17-5.
I kontrollforskriften § 17-5 anleggsbidmg første og andre ledd heter det:

"Nettselskapene kanfastsette et anleggsbidragfor å dekke anleggskostnadene ved nye
nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet tjl eksisterende kunder.
An/eggsbidrag ved forsterkning av en tilkrr"vtning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet
eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes utfra
kostnadene somfølger av kundens tilknytning til nettet. "
Fonnålet med anleggsbidrag er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning. og å
fordele disse kostnadene mellom den kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder.
Den delen av kostnaden som ikke dekkes av kunden som utløser investeringen, men som dekkes av
nettselskapet, vil øke nettselskapets inntektsramme. Dette innebærer at kostnaden fordeles ut på alle
nettselskapets kunder gjennom en høyere nettleie.
Anleggsbidrag skal beregnes individuelt og gis infonnasjon om på forhånd, slik at kunden som utløser
investeringen kan vurdere om han er villig til å bet-ale for tilknytningen.
Slik infonnasjonen fremkommer for NVE har SFE Nett gitt tilstrekkelig infonnasjon til kunde i forkant
av tilknytningen om anleggsbidraget og infonnert om hvordan anleggsbidraget blir beregnet. NVE
oppfatter også at det er enighet om at det er behov for oppgradering av neltet og at det ikke er uenighet
om at eksisterende trafo oppgraderes til 200 kVA. Uenigheten slik NVE forstår det går på to forhold.
Det ene er at Siri Landøy mener leveringskvaliteten var for dårlig i forkant av oppgraderingen. Det
andre punktet er selve fordelingen av anleggsbidraget hvor klager er uenig i vurderingen av at det ikke
er sannsynlig med flere enn fem tilknyttinger i området.
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NVE forstår at den aktuelle transfonnatoren forsyn.er flere kunder og legger derfor til grunn at
transformatoren er å anse som et fellesanlegg. [ kontrollforskriften § 17-5 tredje ledd heter det at " ... i
radielle fellesanlegg kan en forholdsmessig andel a:v disse kostnadene inngå i anleggsbidraget."
NVE har i sin praksis lagt til grunn at med forholdsmessig andel menes nonnalt fordeling med hensyn til
kundens effektbehov . I de tilfeller hvor nettselskapet har forsterket nettet etter minste standardløsning
for å kunne tilknytte ny(e) kunde(r) og det ikke er sannsynlig at det kommer flere kunder i nettanlegget
har nettselskapet anledning til å fordele kostnadenE~ på de nye kundene. NVE har da lagt til grunn at det
er nettselskapet som bør gjøre vurderingen av om de mener at det er sannsynelig at det vil komme flere
kunder i nettet.
NVE forstår at det i denne saken har nettselskapet forsterket nettanlegget slik at det er mulig å tilknytte
de nye regulerte tomtene på Landøy. Det er ikke mulig å utføre forsterkningen rimeligere ved å benytte
lavere standard dimensjon. SFE Nett legger så til g;runn antall regulerte tomter ved fordeling av
anleggsbidraget. Siri Landøy skriver i sin kommentar til klagen at transfonnatoren kan forsyne et mye
større område enn området som er regulert for fem tomter, og at det basert på historisk utvikling i
område er meget sannsynlig at det vil komme mer en fem nye tilknytninger som vil benytte den nye
transfonnatoren. Slik NVE forstår situasjonen er d<et ikke flere enn de tre nye boligene som konkret er i
gang med planlegging og bygging. NVE kan ikke se at det er grunnlag for å pålegge nettselskapet å ta
høyde for at et område er regulert for hytter eller armen utbygging så lenge nettselskapet ikke har mottatt
noen forespørsel fra utbygger ener tomteeier i de T1~levante områdene.
NVE er av den oppfatning at SFE har lagt et relevant kriterium til grunn for fordelingen av
anleggskostnadene, antall regulerte tomter, og ser ikke at det er grunn til å overprøve den vurderingen
SFE Nett har foretatt.
Det er i klagen trukket frem et annet nettselskap si:l1e rutiner hvor det fremkommer at det benyttes
kundens effekt som fordelingskriterium og ikke forventet antall tilknytninger. NVE vil presisere at
nettselskapene kan ha noe ulik praktisering av anlc:ggsbidrag så lenge praksisen er lik for alle innenfor
samme nettselskap og er innenfor rammene av koo.trollforskriften § 17-5. NVE mener at både en praksis
hvor anleggsbidraget fordeles etter effekt og forventet antall tilknytninger er i henhold til regelverket så
lenge nettselskapet har bygget etter minste standardløsning for å tilknytte kundene som ber om
tilknytting. I tilfeller hvor nettselskapet går utover minste standardløsning for å forsyne kundene som ber
om tilknytting skal anleggskostnadene fordeles etter effekt.
Når det gjelder Siri Landøy sin kommentar om at det i området har vært dårlig leveringskvalitet finner
NVE at det er vanskelig å behandle dette da forsterkningen er foretatt og det ikke foreligger målinger av
leveringskvaliteten i forkant av forsterkningen. SF E Nett skriver at de ikke er kjent med at det har vært
for dårlig leveringskvalitet hvilket må bety at det ikke er kommet inn klager på leveringskvaliteten fra
Siri Landøy eller noen av deres naboer. Skulle det være slik at klager fortsatt mener at
leveringskvaliteten ikke er tilfredsstillende, skal mrttselskapet kontaktes. Dersom en nettkunde
henvender seg til sitt nettselskap på grunn av problemer med leveringskvaliteten, plikter nettselskapet å
håndtere henvendelsen etter forskriftens § 2-5. Ne11selskapet plikter da å gjøre de nødvendige
undersøkelser for å dokumentere hvorvidt leveringskvaliteten er innenfor kravene gitt i forskrift om
leveringskvalitet i kraftsystemet. Skulle det vise seg at kravene tilleveringskvalitet ikke er oppfylt gir
§ 2-5 også føringer for hvordan nettselskapet skal håndtere forholdet videre.
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Vedtak
NVE finner ikke at SFE Nett AS har beregnet anleiggsbidraget til Siri Landøy i strid med
kontrollforskriften § 17-5. NVE finner at SFE Nett i henhold til gjeldende regelverk har anledning til å
fordele anleggskostnaden på forventet antall tilknytninger da nettanlegget er bygget i henhold til minste
standard for å tilfredsstille Siri Landøy sitt innmeldte behov for effekt.

Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse mnen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En
eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen
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Torfinn Jonassen
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NVEs vurdering i klage på krav om fremskyndingskostnad - vedtak
Barlindhaug Eiendom AS klager på krav om fremskyndingskostnad fra Troms Kraft Nett AS i
forbind else med nytting av kraftanlegg i Evjenvegen 65 i Tromsø kommune. NVE har vurdert
Troms Kran Nett AS sin praksis for beregning kostnader ved nytting av nettanlegg etter
gjeldende regler i energiloven og tilhørende fo rskrifter. NVE linner al Troms Krdft Nett AS har
en praksis for beregning av fremskyndingskostlllad som er i strid med regelverket.
Saksopplysninger
NVE visertil brev av l l. juni 20 12 fra BarJindhaug Eiendom AS o m klage på fremskyndingskostnad .
Barlindhaug Eiendom AS (hereu er klager) har anmodet Troms Kraft Nett AS (heretter TKN) om å fl ytte
kraftanlegg inkl. tran sfonnator som cr plassert på k lagers eiendom i forbindelse med videre
boligutviklin g. TKN har ti lbudt seg å flytt e anlegget under forutsetning o m at klager påtar seg
o mleggingskostnadene.
I brev av ll.juni 20 12 er det ifø lge klager enighet om det følgende:
Del er nå enighet om al etablering av ny strømforsyning til var planlagte boligbebyggelse ikke
skal tas med ved beregning av jlyltekostnadene, men inngå ved beregning av anleggsbidragfor
fremføring avstrøm til boligbyggene. Det er videre enighet om at vi selv skal joreståjjernillg av
eksisterende trallS[ormalorbygning eller al TKN harfiernellransjormalor og kabler.
Fjerning/deponering av bygningsmassen er derfor trukket ul av jlyllekoslnadene.
I sistnevnte brev fremkommer det har vært uenigh et mellom partene om hvorvidt TKN er berettiget
dekning av fre mskyndingskostnader angående restverdi av transfonnator og kostnade r relatert til
fjernin g ug depoIleriIlg a v transfunnaloren. Klager vurderte det slik al T KN ikke var berettiget dekning
av d isse kostnadene basert på NVEs bestemme lser om at det ikke skal beregnes frem skyndingskostnad
på transfonnatorer ettersom di sse nonna It kan benyttes andre steder i nettet eller selges . Ifø lge
klagebrevet he vdet TKN på sin side at se lv om det nonna h ikke ska l beregnes restverdi av
trans fonnatorer, ble det gjort her ettersom verken trafoen e ller andre komponenter i kraftanl egget kunne
anvendes andre steder.
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Barlindhaug Eiendom AS anmodet NVE å vurdere om kravet om fremskyndingskostnad for
transfonnator var berettiget. og i tilfellet om det angitte beløpet var korrekt. NVE ble i tillegg bedt om å
vurdere om restverdiberegninger også skulle utføres på kostnader relatert ti l fjerning og deponering.
NVE ba i brev til TKN datert 28.juni 2012 at sistnevnte kom menterte klagepunktene og fremviste en
detaljert beskrivelse av de kostnadene som er in kludert i fremskyndingskostnadene.
TKN har i brev av 24 . august 2012 redegjort for sin vurdering av saken. Ifølge TKN inkluderte et
pri soverslag til klager datert 30. juni 20 I I restverdi av trafokomponent og fjerning av nettstasjonsbygget
(NS), samt framtidig 415v forsyningen til området. Det nye og nåværende pristilbudet av 8. mai 2012
inkluderer imid lertid ikke lenger disse kostnadskomponentene. Restverdi av trafo er fjernet i henhold til
gje ldende regelverk, mens fjerning og deponering .av NS er trukket fra ettersom klager selv ska l utføre
dette arbeidet. TKN har også ratt 41Sv-del av NS ut av beregningene. Det resterende beløpet består
ifølge TKN av kostnader relatert ti l fjerning og deponering av innvendig materiell og kab ler, blant annet
åpne hoyspentceller og lavspenttav le. Ifølge TKN ti lfred sstiller ikke dette materiellet dagens
standardkrav og det kan denned ikke anvendes andre steder. Videre skal NS bestå av materialer som
heller ikke kan gjenbrukes. l beregningen av pristilbudet, basert på tilbud fra Troms Kraft Entreprenør
AS, er det benyttet en restlevetid på 15 år for NS og kabl er, med en kalku lasjonsrente på 4,5 %.
TKN vurderer det slik at klager, som initiati vtaker, må dekke kostnadene med deponering av materie ll et,
og at TKN er berettiget frem skyndingsbidrag i denne forbindel se.

NVEs vurdering
NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og
nettselskap om vi lkår for tilknytning og bruk av nettet faner NVE vedtak i saken med hjemmel i
energi lovsforskriften § 4-10.
Det vises spesielt til forskrift av Il. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksom heten og tariffer (kontrollforskriften). Kontrollforskriften gir nænnere
rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide tariffer i sine o mråder. l tråd med forskriften er
nettselskapene selv ansvarlige for å fa stsette tariffer som er i overensstemmelse med gje ldende
regelverk.
Når myndighet etter energi loven eller energilovsforskriften er lagt ti l NVE, kan NVE med hjemme l i
energilovsforskriften § 9-3 gi de pålegg som er nødvendige lor gjennomføri ng av bestemmelser gitt i
eller i medhold av energiloven.
NVE oppfatter det slik at klagen dre ier seg dels om hvorvidt TKN kan kreve frem skyndingskostnad for
trafo og dels om kostnader oppført under posten " Fjerning og deponering" i kostnadsovers lag av 8. mai
2012 skal beregnes som en fremskyndingskostnad . NVE anser den første delen som løst ettersom trafo
ikke er inkluden i sistnevnte pristilbud.
I henhold til kontrollforskriftens § 1-4 kan et netts(~lskap kreve at fremskyndin gskostnader, dvs.
merkostnader forbundet med endringer i neltet tidligere enn ellers nødvendig, ink ludert flytting av
nettanlegg, blir dekket av den eller de som initierer endringene. Fremskyndingskostnaden er differansen
mellom nåværende reinvesteringskostnader og nåverdien av fremtidige reinvesteringskostnader.
Nettse lskapet kan ikke kreve at initiativtaker ska l dekke reinvesteringskostnader. Utgifter til arbeidskraft
inngår her.
NVJ:::: vurderer pa dette grunnlaget det slik at kostnader under posten "Fjeming og deponering" i
kostnadsoverslag av 8. mai 20 12, spesifisert som " Maskin, materiell og mon tasje," med fratrekk for
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arbeid som Barlindhaug Eiendom AS se lv skal utføre, i likhet med de øvrige postene skal beregnes som
en frcmskyndings kostnad.

Vt.'1Itak
NVE finner at Troms Kraft Nett AS sin tariffpraksis er i strid med § 1-4 i kontrol lfo rskriften . Troms
Kraft Nett har ikke anledning til å kreve at kunde dekker demontering og fjerning av nettstasj on. Troms
Kraft Nett kan kun kreve dekning av frem skyndingskostnaden ved at demonteringen gjøres tidligere enn
planlagt. NVE pålegger Troms Kraft Nett å gi et nytt og korrigert tilbud til klager med kopi til NVE
innen I. november 20 12.

Klageadgang
Denne avgjøre lsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rensli g
klage interesse innen 3 uker fra det tidspunkt denn(; underretning er kommet frem , j f. fvl. kapittel VI. En
eventue ll klage skal begrunnes skrift li g, stiles tll O lje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker e lektronisk oversendelse til vår scn trall~ e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen
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Marit Lundteigen Fossdal
avdelingsdirektør
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NVEs vurdering i klage på tariffering i Årdal - vedtak
Advokatfirmaet Haavind pl vegne av Årdal En4~rgi KF klager på Norsk Hydro ASA sin
tarifCering av oettanleggeoe i Årdal. NVE bar vurdert Norsk Hydro ASA sin tariffpraksis etter
gjeldende regler i energiloven og tilbørende fon,krifter. NVE kan ikke finne at Norsk Hydro ASA
bar en tarifferiogspraksis som er i strid med regelverket.

Saksopplysninger
NVE viser til klage datert I. februar 2012 fm Advokatfinnaet Haavind på vegne av Ardal Energi KF.
Av brevet fremgår det at klagen gjelder Norsk Hydro ASA (heretter kalt Hydro) sin varslede tariffering
av Årdal Energi KF. det reises innsigelser mot den varslede inntekstrammen for Hydro sitt nett i Årdal
og at klagen også relter seg mot Hydro sin tariffering av kostnader fra overliggende nett.
Det vises i klagen til at Årdal-samfunnets tilknytning gjennom Hydros anlegg i industriområdet i Øvre
Årdal og Årdalstangen i praksis hittil har blitt håndtert som om tilknytningen var direkte mot
regionalnettet i området. Hydro har tidligere ikke tariffert noen kostnader i eget nettanlegg overfor Årdal
Energi KF. Det stilles spørsmå l ved om Hydro har anledning til å endre disse etablerte ordningene, hvor
nettkostnader fra industrianleggene ikke er blitt tariffert lokalsamfunnet.
Det vises videre i klagen til NVEs varslede inntektsramme for Hydro sine anlegg. Ifølge klagen må
NVE foreta en avgresning av de nettanlegg og de kostnader som skal inngå i grunnlaget for beregningen
av inntektsrammen, slik at nettanlegg etablert for å dekke særlige behov ikke inngår i nettselskapets
inntektsramme.
Av klagen fremgår det at Statnett frem til2010 tarifferte både Hydro og Årdal Energi KF mot
regionalnettet. Videre opplyses det at Statnett benyttet samme k-faktorjustering for henholdsvis Hydro
og Årdal Energi KF sine uttak. Etter at Hydro har overtatt videreføres ikke lenger k-faktorjusteringen fm
overliggende regionalnett til Årdal Energi KF. Ettt:r Ardal Energi sitt syn skal Stametts
tarifferingsordning opprettholdes til tross for at del: er Hydro som nå videreformidler
regionalnettstariffen.
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NVE har i brev av 20. februar 2012 bedt Hydro gi sine kommentarer til saken. NVE ba spesielt om en
nærmere redegjørelse for utformingene av tariffene: i Øvre Årdal og Ardalstangen, og spesielt hvilke
kriterier som er lagt til grunn for differensieringen av forbruk ved tariffering i Øvre Årdal.
Hydro viser i brev av 16. mars 2012 at tarifferingsgrunnlag og fordelingsprinsippene for tariffering av
Ardal Energi KF er nærmere beskrevet i blant annet brev til Ardal Energi KF datert 13. desember 20 Il.
Hydro opplyser at selskapet fakturerer kostnader tilovertiggende nett slik at Årdal Energi KF tarifferes
ut fra faktisk tilknytningspunkt tiloverliggende nett, dvs Hydros nett på Ardalstangen og i Øvre Årdal.
Videre opplyses det at Statnett sin praksis for fakturering av energiledd ~r videreført med et lite tillegg
som reflekterer tap i egne anlegg (satt lik for hele året), mens fakturering av fastledd baseres på den
såkalte k-faktonnodellen. Hydro opplyser at fordell;,n av å ha produksjon i punktet er fordelt på lik linje
på alle kunder i både øvre Årdal og på Årdalstang(:n.
Hydro opplyser at tarifferingsgrunnlaget for uttak i Årdal vil omfatte inntektsramme for nettet på
Årdalstangen og Øvre Årdal og andel av kostnader tiloverliggende nett.
Hydros tariffering i Årdal er i alle tilknytningspunlc1 basert på tilsvarende prinsipper, uavhengig av hvem
som er kunde i det aktuelle tilknytningspunktet.
I brev av 8.juni 2012 har Advokatfinnaet Haavind på vegne av Årdal Energi KF kommet med
kommentarer til brevet fra Hydro. Det bes også i brevet om at NVEs varsel om vedtak om
inntektsramme for Hydros nettanlegg i Årdal ikke iverksettes før klagesaken er avgjort.
NVEs vurdering

NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og
nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet fatter NVE vedtak i saken med hjemmel i
energilovsforskriften § 4-10.
Det vises spesielt til forskrift av 11. mars 1999 nr 3.02 om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Kontrollforskriften gir nænnere
rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide tariffer i sine områder. I tråd med forskriften er
nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffer som er i overensstemmelse med gjeldende
regelverk.
Når myndighet etter energiloven eller energilovsfolrskriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i
energilovsforskriften § 9-3 gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i
eller i medhold av energiloven.
NVE legger til grunn at det i denne saken klages på tildeling av inntektsramme til Hydro, Hydro sin
fordeling av kostnader i nettet i Ardal og fordeling av kostnadene fra overliggende nett ved tariffering av
Ardal Energi KF.

Inntektsramme for Hydro
Det vises til NVEs brev datert 30. november 2011 til Advokatfinnaet Haavind med svar på kommentarer
til Hydros søknad om inntektsramme for nettanlegg i Ardal, samt til NVEs brev datert 29. november
2011, sendt i kopi til Advokatfinnaet Haavind, om avslag på søknad om inntektsramme for 2010 og
20 Il for nettanlegg i Ardal.
l brevet datert 30. november 2011 heter det at:

•

•
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"NVE kan ikke se al det er hjemmel til d nekle Hydro inntektsramme på deres nettanlegg i Årdal.
Inntektsrammen blir beregnet elter gjeldende bestemmelser i kontrollforskriften, og er basert på de
faktiske kostnadene Hydro har i del aktuelle nene/. "
NVE kan ikke se at det er fremkommet opplysninger i klagen som endrer konklusjonen som fremgår av
NVEs ovennevnte brev. Etter NVEs vurdering skal inntektsrammen omfatte kostnader ved alle Hydros

nettanlegg uavhengig av hvem som benytter anleggene.
Tariffutforming
Nettselskapenes fastsettelse av tariffer er nærmere regulert i kontrollforskriften. Forskriftens
bestemmelser skal legge grunnlag for et effektivt kraftmarked, sikre at kraft overføres til riktig

leveringskvalitet og pris, og sikre at nettet utnyttes og utbygges på en sikker og samfunnsmessig
rasjonell måte, jfkontrollforskrlften § l-I.
Nettselskapene er selv ansvarlig for å utarbeide tariffer som er i tråd med til enhver tid gjeldende
regelverk. Nettselskap er i kontrollforskriftens § 1-3 definert som "Konsesjonær som eier
overføringsnett eller har ansvar for nettjenester. "For nettanlegg som eies av Hydro er det dermed
Hydro som er nettselskap, og som selv er ansvarlig for å utarbeide tariffer som er i tråd med regelverket.
Av kontrollforskriften § 13-1 fremgår det at alle nettselskap er ansvarlige for at det utarbeides tariffer
som er punktbaserte etter visse prinsipper. Blant hovedprinsippene er at nettselskapet skal gi adgang til
nettet på ikke-diskriminerende og objektive tariffer og vilkår, og at ved differensiering av tariffene skal
det legges til grunn objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold Videre fremgår
det at tariffene skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnader innenfor tildelt inntektsramme,
kostnader tiloverliggende nett, innebetalt eiendom~skatt og lovpålagt innbetaling til energifond.

Tariffene skal gi inntekter innenfor fastsatt inntektsramme
Alle kunder som er tilknyttet et nettanlegg til en nettselskap skal bidra til å dekke kostnadene i nettet,
uavhengig av hvilke anlegg de som kunde selv benytter.
Nettselskapet har anledning til å differensiere betalingen fra de ulike kundene, ved at disse deles inn i
kundegrupper. Slik differensiering kan likevel kun skje på grunnlag av objektive, ikke-diskriminerende
og relevante nettforhold.

Differensiering av tariffen
Norsk Hydro har innenfor gjeldende regelverk frihet til selv å fastsette kundegrupper og fordele
kostnadene som ikke dekkes gjennom tariffens bruksavhengige tariftledd (energileddet) mellom
kundegruppene, så lenge dette gjøres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante
nettforhold.
Norsk Hydro opplyser at selskapet benytter k-faktormodellen, ved tariffering av effektledd, etter samme
modell som Statnett.
Statnett avregner forbruk etter den såkalte k-faktormodellen. Ved bruk av k-faktonnodellen fastsettes
avregningsgrunnlaget tor forbruk. Forbruk som er samlokalisert med produksjon gis en lavere
tariftkostnad sammenliknet med forbruk i et rent uttakspunkt. Modellen innebærer videre at det gis en
ytterligere kostnadsreduksjon for forbruk definert som kraftintensiv industri. Dersom det er kraftintensiv
industri tilknyttet et uttakspunkt, vil også andre utt!lkskunder tilknyttet det samme punktet nyte godt av
denne rabatten.
Verken k-faktonnodellen eller kostnadsreduksjonen for Kil er fastsatt i forskrift.

•
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Ved fastsettelse av tariffene skiller Statnett mellom. kundegruppene kraftintensiv industri og øvrig
forbruk. Kundegruppen kraftintensiv industri er de:finert som forbruk over 15 MW i topplast og brukstid

over 7000 timer.
NVE har i tidligere saker vurdert Statnett sine krite:rier for inndeling i kundegruppen kraftintensiv
industri. NVEs vurdering er at en inndeling basert på effektuttak i topptast og brukstid er objektive og
ikke-diskriminerende kriterier, som er innenfor kontrollforskriften. Statnett sin iTUldeling i kundegrupper
er også stadfestet av Olje- og energidepartementet, blant annet i brev datert 22. mai 2012

Tariffering av kostnader til over/iggende nett
Kostnader til overliggende nett inngår som en del ~LV den samlede tillatte inntekten som utgjør
grunnlaget for utformingen av tariffene. jf § 13-1 g).
Kontrollforskriften gir ikke grunnlag for å avgjøre hvordan Norsk Hydro AS skal videreføre rabatten de
flr fra Statnett. Kontrollforskriften er ikke til hinde:r for at Hydro fordeler rabatten på en annen måte enn
det som følger av avregningen fra Statnett. Hydro må likevel påse at tariffene for tilknytning til og bruk
av deres nett tilfredsstiller kontrollforskriftens kra" i § 13-1. Spesielt gjelder dette at Norsk Hydro må
tilby alle som etterspør nettjenester ikke-diskrimiOl~rende og objektive punkttariffer og vilkår.
K-faktor mot regionalnettet har kun betydning for kostnader til overliggende nett. Selv om Norsk Hydro
far en rabatt hos Statnett for alt forbruk i utvekslingspunktet på bakgrunn av at det også er tilknyttet
forbruk defmert som kraftintensiv industri, er det ille til hinder for at Norsk Hydro kan praktisere egne
kriterier for inndeling i kundegrupper og tariffering av disse i deres eget nelt. Dette kan føre til at
kostnader til overliggende nett fordeles på en armen måte enn det som direkte følger av tarifferingen mot
overliggende regionalnett.
Vedtak

NVE finner ikke at Hydro har en tariffpraksis som er i strid med § 13-1 i kontrollforskriften.

Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne: underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En
eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vAr sentrall~ e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen
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Marit Lundteigen Fossdal
avdelingsdirektør

Kopi: Norsk Hydro ASA. Drammensveien 260, 0283 Oslo
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Småkraft AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Vår dato,

,15. 11. 2012

Vår ref.: NVE 201203540·6 ep/ens

Arkiv: 623
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:

Christina Sepulveda

NVEs vurdering i klage på overholdelse av tilknytningsplikten - vedtak
Småkran AS klager på at Voss Energi i forbindl~lse med tilknytning av Furegardane kraftverk
ikke har overholdt tilknytningspIikten og informasjonsplikten om anleggsbidrag. NVE har
vurdert Voss Energi sin behandling av Fureganllane kraftverk etter gjeldende regler i energiloven
og tilhørende forskrifter. NVE kan ikke finne at Voss Energi sin behaødling er i strid med
regelverket.
Saksopplysninger
Småkraft AS klager i brev daten S. juni 2012 på at Voss Energi ikke har overholdt tjlknytningsplikten.

Det opplyses i brevet at Småkraft AS i brev 23. maii 2012 har bedt Voss Energi om tidsplan og kostnad
for tilkobling av Furegardane kraftverk. Det opplys-es videre at Småkraft AS ga Voss Energi frist til
utgangcn av mai med å svare.
I klagen fra Småkraft AS viser det til at pr 5. juni 2012 har Voss Energi fortsatt ikke besvart
henvendelsen. Småkratt AS klager på delte grunnla,get til NVE på manglende overholdelse av

tilknytingsplikten og infannasjonsplikten om anleggsbidrag.
NVE har i brev datert 28. juni 2012 bedt Voss Energi gi sin kommentar for klagen .
Voss Energi har i brev datert 4.juli 2012 gin sine k':>mmentarer til Småkraft AS sin klage.
Voss Energi viser til at de i brev datert 4.juni 2012 . sendt i kopi til NVE, har gjort rede for forholdene
rundt tilknytning av Furegardene kraftverk.
Voss Energi opplyser videre at 9. mars 201 2 ble det: avholdt et møte med Småkraft. På bakgrunn av
møtet sendte Voss Energi brev datcrt 20. mars 2012,. hvor plan for nødvendig oppgradering, tidsplan for
gjennomføring og estimat på anleggsbidrag ble pres:entert.
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Side 3

NVEs vurdering er at Voss Energi uten ugrunnet o pphold har orien tert Småkra ft AS om status for
tilknytning og videre prosess, herunder infonnasjon om anleggsbidrag.

Vedtak
NVE finner ikke at Voss Energi i denne saken har brun plikten , i he nhold til tilknytningspliktcn cttcr
§§3-4 i ht:nholdsvis encrgiloven og energilovforskriften. om å orientere om status for tilknytning og
videre prosess, herunder gi informasjon om anlcgg~;bidrag uten ugrunnet oppho ld.

Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til OUe- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinte resse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl . kapiuel VI. En
eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til mje- og energidepartementet og sendes lil NVE. Vi
foretrekker elektron isk oversendelse ti l vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Mcd hilscn

Q/~ -~ d._ ~-~
~undtcigen Fossdal
avdelingsdirektør

Kopi :

Voss Energi AS, Postboks 205, 5702 VOSS
BKK Nen AS, Postboks 7050, 5020 BERGEN

seksjonssjef
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Haugaland Kraft AS Nett
Haukelivegen 25
5504 HAUGESUND

Vår dato:

:2 .1 DES 2012

Vår ref.: NVE 201207153-5 ep/land
Arkiv: 623

Saksbehandler:

Deres dato:

Tonje Merete Andresen

Deres ref.:

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak
Ronnie Pedersen klager pA at bao ikke bar mottatt et anslag på 8nleggsbidrag fra Haugaland
Kraft i forkant av tilknytning. NVE bar vurdert Haugaland Kraft sin tariffpraksis etter gjeldeode
regler i energiIoveD og tilhørende forskrifter. NVE finner at HaugalaDd Kraft bar en
taritTeringspraksis som er i strid med regelverkt~t.

Saksopplysninger
Ronnie Pedersen klager i brev av 30. oktober 2012 på at han ikke har mottatt et anslag på anleggsbidrag

fra Haugaland Kraft (HK) i forbindelse med planlegging om tilknytning av bolig og naust i Sveio
kommune. Ifølge klager har en spesifisering av hva. tilknytning vil koste blitt etterspurt flere ganger, og
klager kun har fAtt oppgitt per telefon at en slik tilknytning vanligvis koster rundt 10 000 kr. På grunn av
manglende infonnasjon om anleggsbidraget er det også uklart for klager hvordan kostnadene ved
etablering aven ny nettstasjon, som skulle stå på klagers eiendom, skulle fordeles på han selv og andre
nettkunder.
Videre setter klager spørsmål ved at den eksisterende tilknytningen til et naust er midlertidig og at denne
kan kobles ut dersom spenningsforholdene i området ikke er tilfredsstillende. Klager mener at det ikke
er behov for annen løsning hvis boligen også kan tilknyttes det samme strømnettet som naustet.
NVE ba i brev av 2. november 2012 til HK om at en redegjørelse for klagepunktene, der det spesielt ble
bedt om en nærmere beskrivelse av det relevante anleggsbidraget.
HK svarte i brev per 23. november 2012. Ifølge HK ble tilbud/plan for strømforsyning i det aktuelle
området og tilknytning av klagers bolig sendt fra HK til klager den 10. september 2012. Brevet er
vedlagt redegjørelsen. Det fremkommer at HK har tilbudt seg å dekke egne kostnader ved utbyggingen
av nettanlegget, og at klager ble bedt om tillatelse til å plassere ny trafokiosk på klagers eiendom og å
dekke gravekostnader på eiendommen, men det oPlPgis ikke et anslag på hva tilknytningen vil koste for
klager. For å få fortgang i saken har HK nå plassen: den nye nettstasjonen på en annen eiendom. Et
spesifisert anleggsbidrag som vil sendes til klager €~r vedlagt redegjørelsen, inkludert en forklaring på
hvordan anleggskostnadene vil bli fordelt.
E.post nveQrrve.no, PD8Iboka 5091. MøjIntuIIn, 0001 OSLO, TekrIan 09575, 1nten1e\t www.!MI.no
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Side 2

HK skriver i redegjørelsen at de har interne retningslinjer for beregning av anleggsbidrag, hvor det står
at nettkunde skal informeres skriftlig om størrelse og forutsetninger for anleggsbidrag. før arbeidet
utføres. Retningslinjene oppdateres og er planlagt å iverksettes 1. januar 2013.
HK begrunner utbygging av det nye nettanlegget mled at det eksisterende lavspentnettet i området har
begrenset kapasitet på grunn av avstand til transfonnator. På grunn av planer om utbygging i området
har HK ønsket å forsterke nettet med en egen transfonnatorstasjon, der det av nettmessige årsaker er
fordelaktig å tilknytte eksisterende kunder i området.
Klager kommenterte HKs redegjørelse i brev av 14.desemher 2012. Klager setter spørsmål ved at han
ble pålagt å administrere arbeidet i forbindelse med etablering av trafoen, og gjøre opp direkte med
entreprenør, da det fortsatt var planlagt at nettstasjonen skulle være på klagers eiendom. Klager mener
videre at han ble fratatt muligheten til å fl vann og el i samme grøft da HK monterte trafo på annen
eiendom i klageperioden, da det er vanskelig å f1t tillatelse til å grave i fylkesvei. Klager mener dette er
beklagelig da han gjentatte ganger har sagt seg villig til å betalte de 10000 kr som ble oppgitt per
telefon, gitt at disse kostnadene ble spesifisert.

NVEs vurdering
NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og
nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet fatter NVE vedtak i saken med hjemmel i
energilovsforskriften § 4-10.
Det vises spesielt til forskrift av Il. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (komtrollforskriften). Kontrollforskriften gir nærmere
rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide tariffer i sine områder. I tråd med forskriften er
nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffer som er i overensstemmelse med gjeldende
regelverk.
Når myndighet etter energiloven eller energilovsforskriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i
energilovsforskriften § 9-3 gi de pålegg som er nød.vendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i
eller i medhold av energiloven.
NVE legger til grunn at klagen dreier seg om at Ronnie Pedersen ikke har mottatt et anleggsbidrag med
beregningsgrunnlag fra Haugaland Kraft i forbindelse med planlegging om tilknytning av bolig og naust
i Sveio kommune.
I henhold til § 17-5 i kontrollforskriften skal et nettselskap infonnere kunden om hjemmelsgrunnlaget
for innkrevingen av anleggsbidrag, og om beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget
(informasjonsplikten). Informasjonen om beregningsgrunnlaget skal være spesifisert på en slik måte at
kunden i samråd med sakkyndig kan ta stilling til rimeligheten i kostnadsoverslaget. Informasjonen bør
inneholde en oppstilling av anleggskostnadene fordelt på arbeidskostnader og materiellkostnader
spesifisert på lavspent, høyspent og nettstasjon/tran.sformator. Dersom nettselskapet benytter
bunnfradrag skal dette fremkomme.
Anleggsbidrag skal beregnes individuelt og gis informasjon om på forhånd, slik at kunden som utløser
investeringen kan vurdere om han er villig til å betale for tilknytningen.
Kunder som ønsker mer detaljert informasjon om kostnadene som ligger til grunn for beregning av
anleggsbidraget kan be nettselskapet om dette. Nettselskapet skal innen rimelig tid gi kunden detaljert
infonnasjon om beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget. Nettselskapet skal på forespørsel legge frem
detaljert informasjon om alle forutsetninger som ligger til grunn for beregningen av kundens
anleggsbidrag, herunder kostnader spesifisert på komponentnivå .
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I henhold til dette vurderer NVE det slik at Haugaland Kraft ikke har fulgt informasjonsplikten, da
klager ikke har mottatt et anslag på anleggsbidrag som han kunne ta stilling til. NVE finner at
anleggsbidraget som er vedlagt i HKs redegjørelse for klagen til NVE er tilfredsstillende.
NVE vil på grunnlag av klagers kommentar til HKs redegjørelse presisere at kundene kun skal forholde
seg til nettselskapet når de har bestilt en nettjeneste. Dette i henhold til § 1-4 i kontrollforskriften, siste
ledd:

Nettselskapet kan la andre utføre ne/tjenester såfremt inntekter og Iwstnader forbundet med
dette fremkommer i nettselskapets rapportering til Norges vassdrags~ og energidirektorat under
virksomhetsområdene distribusjonsnett, regiona/nelt eller sentra/nett. Nettselskapet skalfremstå

utad som ansvarlig/or oppgavene eller tjenestene.
Vedtak
NVE finner at Haugaland Krafts tariffpraksis er i strid med § 17-5 i kontrollforskriften. NVE pålegger
Haugaland Kraft:

l. Å sende et spesifisert anleggsbidrag til Pedersen innen 23. januar 2013, med kopi til NVE.
2. Å sende en beskrivelse til NVE av HKs rutiner om beregning av anleggsbidrag og informasjon
til kunde i forkant av tilknytning. Fristen er 23. januar 20 13.

Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem. jf. fvl. kapittel VI. En
eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til OUe- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

~

Lundt~ssdal

M 't
delingsdirektør

seksjonssjef

Likelydende brev sendt til: Ronnie Pedersen, ronnile@accord.no

Denne serien utgis av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
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