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1. INNLEDNING 

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

Denne rapporten viser NVEs vedtak i tvistesaker i 1993. 

Tvistesakene presenterer forskjellige typer problemstillinger 
samt NVEs vedtak. Formålet med rapporten er å gi en oversikt 
over de saker som har vært til behandling. Konklusjoner fra 
den enkelte sak kan ikke ukritisk kopieres til andre tvister. 
Vi tror imidlertid at rapporten gir en gjennomgang av NVEs 
saksbehandling som er nyttig for alle som har interesse av 
spørsmål vedrørende vilkår og tariffer for overføring i 
elektriske nett. I konkrete problemstillinger bør en primært 
konsultere "Forskrift til energiloven" - (Forskrift av 
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7. desember 1990 nr. 959 med endringer)og siste utgave av NVEs 
retningslinJer for beregning av overføringstariffer. Vedtakene 
i 1993 er gjort ut fra retningslinjene som var gjeldende for 
dette året, datert mars 1992. 

Under kapittel 2 vises NVEs vedtak for alle tvistesaker som er 
behandlet frem til utgangen av 1993, i alt 32 saker. 



1.1 Statistikk om tvistesakene 

I det etterfølgende gis noen statistlske opplysninger pr. 
31.12.93. 

Tvistesaker (Klager) 

* Antall innkomne tvistesaker(rest92l/1993 99 *) 

* Antall tvistesaker der avgjørelse er fattet 
av NVE: 32 *) 

* Antall tvistesaker der NVEs avgjørelse er 
påklaget til Nærings- og energidep. (NOE): 9 

* Antall påklager tll NOE, der departementet har 
fattet endelig vedtak: 6 

* NOE har opprettholdt NVEs avgjørelse i 5 av 6 
ferdigbehandlede klagesaker o I en sak har NOE bare 
delvis opprettholdt NVEs avgjørelse. 

*) Av de 67 utestående sakene er 47 av disse tvistesaker som 
ikke var ferdigbehandlet pr. 31.12.93 samt en sak som blir ny 
i 1995. De resterende 19 sakene er saker som er behandlet 
som forespørsler, saker som er avklart før behandling i NVE 
eller saker som er trukket tilbake. 

Forøvrig er flere av disse sakene identiske, bl.a. som følge 
av at flere enkeltkunder sender likelydende brev. 
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2 TVISTESAKER 1993 

Dette kapitell inneholder alle enkeltvedtak i tvistesaker som 
er fattet av NVE i 1993. Innledningsvis gis en oversikt over 
tvistepunktene det er gjort vedtak på fra NVE (32 saker l 

alt). Videre er det kommentert om saken er påklaget til 
Nærings- og energidepartementet (NOE) og dato for evento NOEs 
vedtak. NVEs vedtak foreligger i brevform. 

SAK NR. 1 

- Nettnivå 

påklage: Vedtaket ble påklaget til NOE. Departementet har l 

brev av 26.05.93 sluttet seg til NVEs avgjørelse. 

SAK NR. 2 

- Regionaltariff 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 3 

- Overtagelse av nettstasjoner 
- Tariffkalkyle 
- Overføringspris 
- Nettkapital 
- Avkastning 
- Prisreduksjon 

Påklage: Vedtaket ble påklaget til NOE. Departementet har l 

brev av 22.03.94 sluttet seg til NVEs avgjørelse. 

SAK NR. 4 

- Transaksjonskostnader 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 
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SAK NR. 5 

- Transaksjonskostnader 

påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 6 

- Transaksjonskostnader 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 7 

- Kurnmunale tilskudd og rabatter 
- Eierforhold. Nettoavregninger 
- Innmatingstariffer 
- Overføringspris 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 8 

- Nettnivå 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 9 

- Timesrnåler 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 10 

- Overføringspris 
- Transaksjonsgebyr 
- Bankgaranti 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 



SAK NR. 11 

- Tariffledd 
- Nettnivå 
- Uprioritert overføring 
- Tariffkalkylen 

Påklage: Vedtaket ble påklaget til NOE. Departementet har l 

brev av 24.02.94 sluttet seg til NVEs avgjørelse. 

SAK NR. 12 

- Nettnivå 
- Transaksjonsgebyr 

Påklage: Saken er ikke påklaget o 

SAK NR. 13 

- Overføringspris 
- Avskrivningssats 
- Nettnivå 
- Sarnrnenlagring 

påklage: Vedtaket ble påklaget til NOE. Departementet har l 

brev av 19.12.94 sluttet seg til NVEs avgjørelse. 

SAK NR. 14 

- Anleggsmidlenes verdi 
- Lokal produksjon 
- Brukstid 
- Utkoplbar kraft 
- Brukstider 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 15 

- Fastledd 
- Overføringstariffens størrelse 
- Timesregistreringsutstyr 
- Krav om bankgaranti 

påklage: Saken er ikke påklaget. 
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SAK NR. 16 

- Nettnivå 
- Punkttariff 

Påklage: Saken er ikke avsluttet. 

SAK NR. 17 

- Transaksjonsgebyr 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 18 

- Eierforhold 
- Reserveforsyning 
- Overføringspris 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 19 

- Nettnivå 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 20 

- Innmatingstariffer 
- Godtgjørelse for bryterfelt 
- Fastsettelse av regionalnettsgrenser 

Påklage: Vedtaket er påklaget til NOE i brev av 12.08.94. 
Departementet har i brev av 14.07.95 sluttet seg til NVEs 
avgjørelse når det gjelder overførings-jinmatingstariff for 
1992. Når det gjelder de andre punktene gir departementet 
everket medhold i klagen. 

SAK NR. 21 

- Eierforhold 
- Overføringspris i regionalnett 

Påklage: Saken er ikke påklaget, 
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SAK NR. 22 

- Plassering på nettnivå 
- Pris på uprioritert kraftoverføring 
- Effektmåling 

Påklage: Saken er ikke påklaget" 

SAK NR. 23 

Geografisk differensiering av energi leddet l 

sentralnettstariffen 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 24 

- Nettnivå 

Påklage: Saken er ikke påklaget" 

SAK NR. 25 

- Overføringspris 

Påklage: Saken er ikke påklaget, 

SAK NR. 26 

- Levering av kraft til anlegg for produksjon 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 27 

- Effektmåling 

Påklage: Vedtaket ble påklaget til NOE. Departementet har l 

brev av 14.12.94 sluttet seg til NVEs avgjørelse. 

SAK NR. 28 

- Timesmåling 
- Transaksjonsgebyr 
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Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 29 

- Nettnivå 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 30 

- Transaksjonsgebyr 

Påklage: Vedtaket er påklaget til NOE i brev av 12.01.94. 
Departementet har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak. 

SAK NR. 31 

- Uprioritert overføring 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 32 

- Overføringstariffkalkylen 

Påklage: Saken er påklaget til NOE i brev av 15.04.94. 
Departementet har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak. 
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NVE 
NORGES VASSDRAGS
OG ENERGIVERK 

Fagernes Hotel 

2900 FAGERNES 

vår ref. 
0081/93/655.8 
MM/AVE 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Arne Venjum, MM 
(02) 959258 

vår dato 

2 5 JAN. 1993 
Deres dato 
04.01.93 

VEDTAK I TVIST OM VILKÅR FOR OVERFØRING MELLOM FAGERNES HOTEL 
OG VALDRES ENERGIVERK A.S 

Vi viser til brev av 04.01.93 fra Fagernes Hotel (FH) 1 vedr. 
tvist om overføringsvilkårene til Valdres Energiverk (VE). 

Uenigheten mellom partene gjelder etter hvilket nettnivå FH 
skal avregnes. Hotellet blir i dag avregnet som nivå S-kunde , 
men mener at bedriften er berettiget til å avregnes som 
nettstasjonskunde , dvs. etter nivå 4-tariff. 

Valdres Energiverk (VE) har i brev av 14.01.93 fremført sine 
merknader til FHs brev. Everket holder her fast ved at 
hotellet skal avregnes etter nivå S-tariff. VEs hovedargument 
for ikke å avregne hotellet som nivå 4-kunde er at bedriften 
ikke er enebruker av nettstasjonen. 

Vurdering og vedtak. 

Basert på regnskapstall for 1992 har FH et årlig 
energiforbruk på 1 / 6 GWh og maksimalt effektuttak på 317 kW. I 
tillegg tar bedriften ut noe kjelkraft. Nettstasjonen som 
forsyner FH er plassert i hotellbygningen. Foruten hotellet 
forsyner nettstasjonen 4 mindre brukere. Disse har et samlet 
energiuttak på i underkant 30 000 kWD. 

NVE har i rundskriv MM 8-92/19.08.92 gitt uttrykk for at 
større enebrukere av nettstasjoner bør avregnes som 
nettstasjonskunde , dvs. etter nivå 4-tariff. I rundskrivet 
nevnes også at netteieren bør se bort fra noen meter med 
lavspentkabel etter nettstasjonen. 

Kon!oradlC!sse Mlddelthunsgate 29 
Postadresse Postboks 5091 Mal 

i!3!J1 Oslo 3 

ru/ulon 
h~/lda x ~fO 00 

lc://'x ,-~~l39/ N\/(~() tJ 

(3,irlkr)lro 0629 05.75026 
POS!1J11O 0803 5052055 
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Når det gjelder Fagernes Hotel vil vi oppfatte denne bedriften 
som storforbruker i forhold til intensjonene i rundskrivet. 
Det er videre klart at lavspentkabelen fra nettstasjon til 
målepunktet har en beskjeden lengde. Sett i forhold til disse 
vilkårene oppfyller bedriften kravene til å avregnes som 
nettstasjonskunde. 

I rundskriv MM-8j92 brukes uttrykket "enebruker". vi vil i 
denne forbindelse understreke at ved anvendelsen av 
rundskrivet har ikke NVE funnet det riktig å gi denne 
uttryksmåten noen streng fortolkning. I praktiseringen av 
rundskrivet har følgelig NVE ikke gjort det til et krav at 
kunden er enebruker i absolutt forstand. 

I den aktuelle saken forsyner som nevnt nettstasjonen 4 
abonnenter i tillegg til hotellet. Forbruksmessig utgjør disse 
abonnentene 1,8% av transformert energimengde i nettstasjonen. 
I forhold til den praksis som er etablert bør ikke det faktum 
at nettstasjonen også forsyner disse mindre kundene, tillegges 
avgjørende vekt i vurderingen om FH skal oppfattes om 
nettstasjonskunde eller ikke. 

NVEs avgjørelse i saken er derfor at Fagernes Hotel 
tilfredstiller vilkårene for å avregnes som nettstasjonskunde, 
dvs. at bedriften skal avregnes etter gjeldende nivå 4-tariff. 

Påklage. 

Iht. forvaltningslovens kap. VI kan partene påklage det vedtak 
som her er gjort. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, 
og må foreligge senest 3 uker etter at partene er underrettet 
om vedtaket. En påklage vil avgjøres av Nærings- og 
energidepartementet, men klagen skal sendes gjennom NVE. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

Jan Moen 
avdelingsdirektør 

Likelydende brever sendt: 

Jon Sagen 
seksjonssjef 

Valdres Energiverk A,S , 
Postboks 32 - 2901 Fagernes 

KOpi til: Nærings- og energidepartementet 
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Valdres Energiverk A. S 
Postboks 32 
290 l FAGERNES 

Deres ref 

RN/gktl186 
Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 

93/2775 EV OF 

: ~ ~ , 
------- -

Dato 

2,6 MAI 1993 

Vilkår for overføring mellom Fagernes Hotelog Valdres Energiverk A.S 
Påklage til departementet. 

Innledning 

Fagernes Hotel (FH) klaget 4.1.93 Valdres Energiverk AS (VE) inn for NVE. 
Uenigheten mellom partene gjaldt etter hvilket nettnivå FH skal avregnes. Hotellet 
ble avregnet som nivå 5-kunde, men mente å være berettiget til å bli avregnet som 
nettstasjonskunde, dvs. etter nivå 4-tariff. NVE fattet 14.1,93 vedtak om at FH 
tilfredsstiller vilkårene for å bli avregnet som nettstasjonskunde, dvs. at bedriften 
skal avregnes etter nivå 4-tariff. VE påklagde avgjørelsen til departementet 3,2,93. 
Påklagen er kommentert av NVE og oversendt departementet 23.2.93. 

VEs påklage 

VE viser til at nettstasjonen forsyner fire andre brukere i tillegg til FH. Disse 
kundene har et uttak på ca. 245,000 kWh, og ikke i underkant av 30,000 kWh som 
NVE har opplyst i sitt vedtak. Disse fire kundene beslaglegger ca. 20% av 
nettstasjonens ytelse og ca. 13% av transformert energimengde, I følge VE tilsier 
dette at hotellet ikke kan betraktes som enebruker av stasjonen. VE viser videre til 
NVEs rundskriv MM 8-92, hvor det er vist til et eksempel med tre-fire bygårder 
hvor en av disse har transformatoren plassert i kjelleren, og at alle disse betraktes 
som lavspentkunder. VE mener dette tilsier at FH og de fire øvrige kundene må 
betale nivå S-tariff. 

I sin kommentar til påklagen viser NVE til at enebruker-vilkåret ikke tolkes slik at 
kunden faktisk må være enebruker av nettstasjonen. Det er tilstrekkelig at kunden 
har et forbruk som er stort nok til å kunne være enebruker aven nettstasjon. NVE 
viser til at en i flere tvistesaker har lagt til grunn følgende kriterier ved vurdering 
av enebruker-vilkåret; 

- kunden er storforbruker, 
- kunden beslaglegger mesteparten av nettstasjonens kapasitet, 
- nettstasjonen ligger i rimelig nærhet til kunden, 
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NVE viser til at FH etter NVEs oppfatning klart tilfredsstiller kravene en har satt 
for å bli avregnet som nettstasjonskunde, også etter at en tar hensyn til at forbruket 
for de fire øvrige kundene er større enn det som lå til grunn for NVEs vedtak. 

Departementet støtter NVEs vurdering. FE må betraktes som en storforbruker 
som legger beslag på mesteparten av nettstasjonens kapasitet. VEs henvisning til 
eksempelet i NVEs rundskriv MM 8-92 synes mindre relevant. Eksempelet slik det 
framgår av rundskrivet illustrerer at plassering av nettstasjoner i enkelte tilfeller 
beror på tilfeldigheter, og at det da kan være urimelig å ilegge noenlunde jevnstore 
kunder forskjellige tariffuivåer. I den påklagde saken bruker FH 80% av ytelsen og 
87% av transformert energimengde. 

Konklusjon 

VE gis ikke medhold i sin klage. FH tilfredsstiller vilkårene for å avregnes som 
nettstasjonskunde. Dvs. at bedriften skal avregnes etter gjeldende nivå 4-tariff. 

En gjør oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke er 
gjenstand for klage. Jf. forvaltningslovens § 28, første ledd, andre punktum. 

Kopi: - Fagernes Hotel 
-NVE 

Etter fullmakt 

'i( . Izt{;i~ 
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NVE 
NORGES VASSDRAGS
OG ENERGIVERK 

TAFJORD KRAFTSELSKAP 
Postboks 8055 
6022 ÅLESUND 

REGIONALTARIFF FOR MØRE OG ROMSDAL 

1 Bakgrunn 

Vår ref. 
3830/921655,8 
MM/KLø/-

Deres ref. 
05/SRlABT 

Saksbehandler: 
Kristian Løkke MM 
(02) 95 91 05 

r~', . 

t'); :c;;.:, .::"'.' , ,~j;: J 

Vår dato 

2 7 JAN. ,j93 

Deres dato 
05.08.92 

Møre og Romsdal Energiverk (MRE) har i sak 28-92 vedtatt at regionalnettstariffene for Møre og 
Romsdal fastsettes til kr 24.- pr kWår med virkning fra 01.05.92. 

Tafjord Kraftselskap (TK) har klaget denne tariffen inn for NVE med hjemmel i § 4-4 b) i forskrift til 
energiloven. Grunnlaget for TKs klage er at selskapet ikke aksepterer å betale en nettariff for et nett 
selskapet ikke er tilknyttet eller har overføring i. 

Klagen fra TK er ansett å være aven prinsipiell karakter og ikke knyttet til nivået i tariffen. NVE har 
derfor ikke vurdert det tallmessige grunnlaget for fastsettelse av tariffen. 

2 Grunnlaget for MREs tariff 

MRE grunngir sin tariff med at den ikke bare omfatter overføringstjenester, men også fellesoppgaver 
som kraftsystemplanlegging, ENØK, FOU, beredskapsoppgaver osv, og at disse oppgavene også er 
relatert til TKs forsyningsområder. Det vises ellers til at en slik tariff vil bidra til å utjevne prisene til 
forbrukerne i fylket. MRE hevder å ha hjemmel for sin tariff i energilovens kap, 4 med tilhørende 
forskrift. 

Det fremgår av MREs beregningsgrunnlag at tariffen skal dekke årlige kostnader for energiverket på 
omlag 10 mill. kr. En gjennomgang av grunnlaget viser at ca 8.4 mill. kr er knyttet til overføringsanlegg, 
mens de resterende 1,6 mill. kr er knyttet til nevnte fellesoppgaver. Av de 8.4 mill. kr er 6.9 mill. relatert 
til anleggene for forsyning av Nord-Møre (Nordmørsringen) og 1.5 mill. til øvrige anlegg omkring i fylket. 

TKs fysiske kraftutveksling med overliggende nettnivå skjer i hhv Giskemo og Kjelbotn transformator
stasjoner og det er i flg. TK opprettet kontrakt mellom kraftselskapet og Statnett SF om tilknytning til 
sentralnettet i disse punktene. 

3 NVEs vurderinger 

Når det gjelder MREs argumentasjon vedrørende prisutjevning, vil vi henvise til energilovens 
forarbeider, jf. Ot.prp 43 1989-90, hvor det fremgår at utjevning av kraftprisene er et viktig mål for 
Regjeringen. En omfattende sammenslåing av fordelingsverk pekes på som en mulighet for å oppnå 
en slik utjevning ved at dette bl.a. kan gi en utjevning av fordelingskostnadene. En eventuell 
samordning av energiforsyningen forutsettes imidlertid ~'t skje på grunnlag av frivillighet og gjennom 

Korl!ora(j,'f'·;~,(;( l !,'1i(JC;,J'::'?! i{l.';.CJ,ii( ;.):) 

!)osfa(/.res.':;e [Jo.'::.tun i.\, .~)(~:1' 1. !d. ii 
0301 C):;!()) 

j, 

:h 
:1,/, 5):) (It') 
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omforente løsninger mellom alle involverte parter. 

Tilsvarende målsetninger og forutsetninger ligger også til grunn fra NVE:s virksomhet i forbindelse med 
utarbeidelse av tariffer for overføringstjenester. 

NVE har både gjennom utformingen av retningslinjene og i avgjorelser i enkeltsaker åpnet for løsninger 
som har klare prisutjevnende effekter. Det er bl.a. akseptert at den enkelte netteier legger 
gjennomsnittsbetraktninger, bl.a. mht avstand, til grunn for tarifferingen av nettjenester av samme 
kvalitet. Vi har videre i enkeltsaker akseptert at flere uttakspunkt vurderes i sammenheng med den 
totale nettstrukturen i et område når dette har, eller har hatt åpenbar betydning for utbygging og drift 
av nettet. 

Når samordningstiltak er aktuelt mellom to eller flere nett eiere, vil det normalt måtte forutsettes at det 
er et rimelig samsvar mellom den enkelte anleggseiers bidrag til og nytte aven slik ordning. Dersom 
enighet oppnås, vil NVE selvsagt i de enkelte tilfellene vurdere slike tiltak på samme grunnlag som 
nevnt for enkelteiere, men verken energilovens forskrift eller våre retningslinjer inneholder virkemidler 
som hjemler ensidige vedtak eller pålegg om en slik samordning. 

NVE anser derfor at MRE ikke har den påståtte hjemmel til ensidig å vedta en regionalnettstariff slik 
det er gjort i nevnte vedtak. 

Iht NVEs retningslinjer for beregning av overføringsavgifter skal netteier beregne punkttariffer for de 
tilknytningspunktene der det foregår utveksling direkte mot bruker av nettet. Det er en forutsetning at 
netteier eier eller disponerer nettanlegg i direkte tilknytning til dette punktet. 

TKs utveksling med overliggende nettnivå skjer uavhengig av MREs nett når det ses bort fra den svært 
begrensede delen av anleggene som MRE eier i Giskemo transformatorstasjon. I flg. TK er MREs 
bokførte verdi i stasjonen pr 31.12.91 kr 124.000.- mens TKs tilsvarende verdi er 15.8 mill. kr. I tillegg 
vil TK i løpet av 1992/93 investere ca 10.5 mill. kr i stasjonen. 

Ved en innføring aven regio'laltariff i tråd med MREs vedtak, vil avgiftene for TK til MRE i disse to 
punktene bli anslagsvis 2.1 mill. kr pr år i tillegg til avgiftene til sentralnettet. 

Med utgangspunkt i den eksisterende fordelingen av nedlagt kapital i de to stasjonene, vil denne 
avgiften være å anse som høyst urimelig. Etter NVEs oppfatning har MRE heller ikke et faktisk 
grunnlag for å avkreve TK en avgift i tråd med nevnte vedtak. For de delene av anleggene som MRE 
eier, bør kostnadene forbundet med disse dekkes gjennom særskilte avtaler mellom de to partene 
basert på NVEs anbefalte retningslinjer. 

Som følge av dette pålegges MRE å utarbeide en tariff for sine overføringsanlegg i fylket basert på 
verkets kostnader forbundet med og faktiske kraftflyt i de enkelte tilknytningspunktene. 

Kostnadsdekning for oppgaver som ett selskap ivaretar på vegne av flere andre nelteiere vil i mange 
tilfeller hensiktsmessig kunne ivaretas gjennom ordinære overføringsavgifter. Dette forutsetter imidlertid 
at det foreligger et faktisk utvekslingsforhold mellom partene. Innenfor rammen av den tariff NVE 
pålegger MRE å utarbeide, vil det ikke foreligge et slikt forhold mellom MRE og TK. Dekningen av 
kostnader forbundet med fellesoppgaver av administrativ karakter som MRE ivaretar på vegne av 
kraftforsyningen i fylket, vil derfor ikke kunne gjøres gjeldende gjennom overføringstariffer overfor TK. 

Gjennomføringen og finansieringen av disse bør derfor organiseres som egne aktiviteter eller prosjekt 
hvor kostnadene dekkes av de enkelte interessentene i hver aktivitet eller prosjekt. 

Av NVE:s retningslinjer for beregning av overføringstariffer fremgår det at det i kostnadskalkylene bare 
skal inkluderes kostnader som har direkte tilknytning til transport av kraft. Andre kostnader som det 
eksplisitt er angitt kan inkluderes, er bl.a. kostnader forbundet med enøk-aktiviteter hjemlet i pålegg i 
energiloven Slike pålegg omfatter bare enheter med områdekonsesjon, jf. § 3-7 i forskrift til 
energiloven, dvs at selskap av MRE:s karakter ikke direkte kan inkludere sine enøk-kostnader i 
overforingstariffen siden slike selskap ikke er underlagt disse vilkårene. Retningslinjene åpner imidlertid 
for at det kan legges opp til overgangsordninger for de verkene som ikke har områdekonsesjon. men 
som allikevel over år har bY9Cj(,t opp en tx?tydelig enokkompetanse 
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I den grad MREs enøk-aktiviteter er relatert til å bistå fordelingsverkene i området, bør det relativt raskt 
etableres en ordning hvor kostnadene forbundet med dette dekkes direkte fra fordelingsverkene. 
Dersom aktivitetene skjer på vegne av andre interessenter, bor det etableres tilsvarende direkte 
oppgjørsformer. 

4 KONKLUSJON 

NVE finner at Møre og Romsdal Energiverk (MRE) ikke har hjemmel til ensidig å vedta en 
regionalnettstariff som gjort i vedtak 28-92. 

MRE har etler NVEs oppfatning heller ikke et faktisk grunnlag for å avkreve Tafjord Kraftselskap en 
avgift i tråd med nevnte vedtak. 

MRE må så snart som mulig utarbeide en tariff for sine overføringsanlegg basert på verkets kostnader 
forbundet med, og faktisk kraftflyt i de enkelte tilknytningspunktene. 

Kostnader forbundet med administrative funksjoner som MRE ivaretar på vegne av den øvrige 
kraftforsyningen i området, bør gjøres opp mellom energiverket og de enkelte interessentene. Dette 
gjelder også for energiverkets enøk-aktiviteter. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

Jan Moen 
avdelingsdirektø r 

Likelydende brev sendt Møre & Romsdal Energiverk 

Kopi sendt Nærings- og energidepartementet 

Jon Sagen 
seksjonssjef 

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunktet underretning er 
kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens § VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Nærings- og 
energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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ØSTFOLD ENERGIVERKS OVERFØRINGSTARIFFER 
KLAGE FRA NORAL 

NVE har mottatt klage datert 2.7.92 fra Noral på Østfold 
Energiverks overføringstariffer. I brev av 22.10.92 ga Øst
fold Energiverk sine kommentarer til klagen. I brev av 
2.12.92 sendte de oss et tariffnotat for 1993. Den 3.3.93 ble 
det avholdt et møte mellom Østfold Energiverk og NVE. 

Generelle opplysninger 
Østfold Energiverk AS (ØE) er et rent lokalverk (med egen 
kraftproduksjon), dvs. at nettet omfatter nettnivåene 3 (20 kV 
o.l.), 4 (nettstasjon, nedtransformert) og 5 (lavspentnett) 
Overliggende regionalnett tilhører Hafslund Energi. 

ØE anskaffet i 1992 1770 GWh og 403 MW, hvilket gir en 
sammenlagret brukstid på 4400 h. Tilsammen på alle nettnivåer 
leverte everket netto 1672 GWh og anslagsvis 485 MW, hvilket 
gir en gjennomsnittlig kundebrukstid på ca. 3400 h.! 

Everket eier Borgund kraftverk med 100 % og Nysett-Stegje 
kraftverk med 50 %. 30 % av ØEs anskaffede kvantum kjøpes fra 
disse kraftverkene, som begge ligger utenom ØEs område. 30 % 
kjøpes på langsiktige kontrakter fra Hafslund Energi. Resten 
kjøpes fra andre kraftselsksaper og i spotmarkedet. Everket 
har 82.700 kunder, hvorav 30 innførselskunder, dvs. kunder som 
kjøper kraften fra andre leverandører. 

Fra 1.1.93 er ØE organisert i følgende divisjoner: Energi 
(omfatter nevnte kraftverk og øvrig kraftanskaffelse) , Marked 
(kraftsalg), Nett (kraftoverføring) og Installasjon. ØE har 
450 ansatte. 

ØE ble opprettet 1.1.91 etter fusjon aveverkene i Sarps
borg, Eidsberg, Askim, Moss og Halden. (For ti år siden var 

, Husholdninger og små næringskunder har ikke effektmåling. 
Hos disse er det forutsatt en brukstid på 3500 h. Da disse 
kundene avtar 2/3 av kraften, blir anslag for levert effekt og 
kundebrukstid meget usikre. 

Kontoradresse.· MlddclthunsQate ?'J 
Postadresse: Postboks 5097: Mai 

0301 Oslo 3 
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det 15 everk i 0Es område.) 
kommunene (75 %) og fylket 

0E er et aksjeselskap og 
(25 %). 

eles av 

Als Noral produserer utelamper og har 90 ansatte på 0rje. I 
1992 hadde Noral et strømforbruk på 2,7 GWh og 950 kW, hvilket 
gir en brukstid på 2850 h. Noral kjøper kun prioritert over
føring. Noral kjøper i dag kraften fra en annen kraftleveran
dør enn 0E. 

Klagepunktene 
l. Overtagelse av nettstasjoner. Noral forsynes gjennom to 
trafoer, som står i Norals bygning, men eies av 0E. Noral er 
i dag klassifisert til nettnivå 4 (nettstasjonstariff) . Noral 
ønsker å kjøpe trafoene, for å komme opp på nivå 3. Everket 
ønsker ikke å selge dem. Begrunnelsen er at 0E har investert 
betydelig i anlegget: Det er tosidig tilførsel, og det er to 
trafoer for å tilfredsstille kundens behov for strøm med to 
forskjellige spenninger (220 V og 400 V). (Det er felles
måling, slik at sammenlagringsgevinsten tilfaller Noral.) 
Everket ønsker dessuten ikke å stå som driftsansvarlig for 
anlegg det ikke eier. 

NVEs generelle syn er som følger: Høyspent fordelings
anlegg på opptil 22 kV skal i utgangspunktet bygges, drives og 
eies av områdekonsesjonæren. Større forbrukere (bedrifter) 
kan unntaksvis ta hånd om nettkomponenter, f.eks. nettstasjon, 
som bare de bruker. Bedriften må i såfall ha en driftsansvar
lig person, eventuelt leie denne tjenesten av områdekonsesjo
næren. 
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NVE finner ikke grunnlag for å gripe inn i denne saken, men 
overlater til partene å finne en løsning. 

2. ØEs tariff-kalkyle. Denne drøfter vi i neste kapittel. 

Tariff-kalkyle 
Siden 0Es 1992-kalkyle var mangelfull, har NVE valgt å legge 
1993-kalkylen til grunn for klagesaken, selv om saken primært 
gjelder 1992. 1993-kalkylen er basert på regnskapet for 1991, 
med tillegg av Halden everk, som ble innfusjonert i 1992. Vår 
utredning er basert på 0Es tariffnotat i brev av 2.12.92, samt 
muntlige opplysninger fra 0Es plansjef Bela Adamy og økonomi
sjef Rolf Gjermundsen. 

0E har ført regnskap etter aksje- og regnskapsloven siden 
starten i 1991. Imidlertid har regnskapsførselen ennå ikke 
kommet helt i gjenge. Dette henger sammen med at fusjons
prosessen vedvarte til 1992. Først i 1993 faller regnskaps
førselen på plass. 

Overføringstariffer 
0Es kalkyle konkluderer med følgende punkttariffer. vi gjen
gir kun tariffene til store næringskunder: 



Nettnivå 3: 1,33 øre/kWh + 353 kr/kW 
Nettnivå 4: 1,35 øre/kWh + 428 kr/kW 
Nettnivå 5: 11,45 øre/kWh + 339 kr/kW 

10 f 7 øre/kWh2 

14,2 øre/kWh 
22,9 øre/kWh 

0Es kostnader i overliggende nett er kalkulert til ca. 5 
øre/kWh. Hafslund Energis punkttariff for uttak på nivå 2 er 
266 kr/kW. 

Til sammenligning har 0E følgende total tariff for store 
næringskunder med lavspentuttak (T3M): 26,45 øre/kWh + 339 
kr/kW. Omregnet vha. faktisk brukstid (2960 h) blir dette 
37,9 øre/kWh. Dette innebærer at kraften selges for 15 
øre/kWh. 

Nettkapital 
0Es nettkapital ser slik ut: 

Selve nettet: 
Bygninger (adm. og lager), tomter: 
Transportmidler: 
Utstyr: 

Anleggsmidler: 

Materiell-beholdning: 
Kortsiktige fordringer: 

Ikke rentebærende omløpsmidler: 

Nettkapital: 

555,4 
149,3 

9,8 
14,5 

mill< kr 
" 
" 
" 

729,0 mill. kr 

15,0 
10,0 

" 
" 

25,0 mill. kr 

754,0 mill. kr 

Anleggsmidlene er oppført med bokførte verdier pr. 1.1.92. 
Statsstønad på tilsammen 49,3 mill. kr er fratrukket nettets 
verdi. 0Es kraftverk er holdt utenfor tallene. Everket anser 
at verdivurderingen av anleggsmidlene er nøyaktig. NVE har 
ikke overprøvet anleggsmidlenes verdi. 

Ikke rentebærende omløpsmidler er korrigert av NVE. I sitt 
notat (side l) oppgir 0E "omløpsmidler" til 175,4 mill. kr pr. 
31.12.91. Dette viser seg i sin helhet å være strømfordrin
ger, dvs. ikke rentebærende kortsiktige fordringer; penger på 
bankkonto o.l. inngår ikke i beløpet. Beløpet gjelder imid
lertid både kraft og kraftoverføring. Everket har senere 
beregnet overføringskundefordringsmassen pr. 31.12.91 til 87 
mill. kr. 

Nettavdelingens omsetning (eks. moms) beløper seg til 350 
mill. kr i året. Fordringsmassen tilsvarer m.a.o. et kvartals 
omsetning. 

De faktiske forhold omkring 0Es kundefordringer synes 
uklare, bl.a.: Skjer innbetalingene tendensielt etterskudds
vis, og skyldes dette i såfall at kundene oversitter beta
lingsfristene? Hvilken kreditt får everket på sin side hos 
Hafslund Energi? Hvor stor er fordringsmassen i gjennomsnitt 

2 Fastleddet er på O kr/år. Tariffene inkluderer nett-tap. 
Tariffene er omregnet til ren kWh-pris vha. everkets bruks
tider: nettnivå 3: 3782 h; nivå 4: 3330 h; nivå 5, stor 
næringskunde: 2960 h. Tariffene kunne også ha vært omregnet 
vha. standard brukstid på 4000 h. Da blir nivå 5-prisen 19,9 
øre/kWh. 
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over året? Og er akontobeløpene systematisk for lave eller 
kun illkalde år ll ? I møtet den 3.3.93 ga representantene for 
ØE uttrykk for at de ville se nærmere på kundefordringene. 

NVEs oppfatning er generelt at betydelig underdekning på 
akontoinnbetaling skyldes mangelfull økonomistyring. Kun i 
beskjedent omfang kan kundefordringsmassen legges inn i nett
kapitalen for avkastning gjennom tariffene. 

Inntil videre setter vi den årsgjennomsnittlige kundefor
dringsmassen i ØEs overføringstariffkalkyle til 10 mill . kr. 

I sitt notat oppgir ØE en post Il fordringer Il på 18,0 mill. kr. 
Dette viser seg å være langsiktige fordringer. Vårt inntrykk 
er at disse bør tapsavskrives. Til gjengjeld har vi tatt med 
et aktivum everket har uteglemt: materiell-beholdning. Ever
ket anslår løselig verdien til 15 mill. 

Overføringskostnader 
Hovedtall. Nett-divisjonens kostnader l 1993 anslås som 
følger: 

Direkte driftskostnader: 64,2 mill. kr 
Indirekte driftskostnader: 84,8 Il 

Avskrivninger: 25,2 Il 

Avkastning (11,0 %): 82,9 Il 

Nett-tapskostnader: 23,0 Il 

- - - - - - - - - - - - - -

Everkets overføringskostnader : 280,1 mill . kr 

Kostnader i overliggende nett: 90,3 Il 

Overføringskostnader totalt: 370,4 mill. kr 

Andre overføringsinntekter: -24,4 " 

Overføringskostnader netto: 346,0 mill. kr 

Som følge av redusert kapitalgrunnlag, har NVE nedjustert 
avkastningen med 18,6 mill. kr. Øvrige tall kommer fra ØE. 
(ØEs sluttsum er 364,6 mill. kr.) 

Driftskostnader. I ØEs notat står driftskostnader oppført med 
174,2 mill. kr. I samråd med Adamy har vi splittet dette i 
direkte og indirekte driftskostnader (eks. avskrivninger) og 
avskrivninger. Et uforholdsmessig stort beløp føres som 
indirekte kostnader, dvs. nettdivisjonens andel aveverkets 
felleskostnader, som nøkkelfordeles. Adamy opplyser at de 
direkte driftskostnadene kun omfatter montørlønn og materiell, 
mens de indirekte driftskostnadene omfatter alt fra administ
rasjonskostnader til lønn til formenn og ingeniører. Regn
skapsførselen vil bli mer direkte fra 1993. 

Nett-tapskostnader oppgis av ØE til 23,0 mill. kr, basert 
på en kraftpris på 20 øre/kWh. NVEs retningslinjer for over
føringstariffer sier på side 4 at nett-tapet IIfortrinnsvis ... 
avregnes i forhold til spot-markedsprisen ll . Fra 1993 av er 
det NVEs oppfatning at nett-tapet skal avregnes etter spotmar
kedsprisen. Som anslag for gjennomsnittlig spotmarkedspris i 
1993 er 20 øre/kWh etter vår me ning noe høyt. vi velger 
likevel å la usikke rheten gå i everkets favør. Et eventuelt 
overskudd på nett-tapet skal imidlertid fremføres til neste 
år. 

4 
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Avkastning 
0E har lagt til grunn en avkastningssats (kalkylerente) på 
11,0 %, hvilket er maksimalsats i henhold til NVEs retnings
linjer og rentenivået i 19920 3 Med everkets kapitalgrunnlag ga 
dette en avkastning på 101,5 mill. kr. Nedjusteringen av 
kapitalgrunnlaget medfører en nedjustering av avkastningen til 
82,9 mill. kr (11 % av 754 mill. kr) 

Energilovens forskrifter og NVEs retningslinjer gir føl
gende føringer mht. avkastning: 

Konsesjonæren må ikke diskriminere brukere av nettet. 
Maksimal avkastning kan tillates for verk som driver effek
tivt. 
Nye kalkyleprinsipper skal ikke føre til økning i prisene. 

Her er det særlig de to førstnevnte momentene som kommer til 
anvendelse. 

Ikke-diskriminering vil si at overføringstariffene skal være 
de samme hva enten kraften kjøpes fra 0E eller andre kraft
leverandører. Dette innebærer at nettkapitalavkastningssatsen 
bak overføringstariffene ikke skal være høyere enn bak total
tariffene. 

0E hevder at totalkundene pr. definisjon betaler de samme 
overføringstariffer som innførselskundene, slik at nettvirk
somhetens avkastning alltid vil være 11 %. Dette innebærer at 
kraftprisen til enhver tid er resten av totalprisen - en rest 
som ofte er så liten at den gir underskudd på kraftomsetnin
gen. Ifølge Gjermundsen gikk 0Es kraftomsetning og kraftover
føring i 1991 med et samlet underskudd på 35 mill. kr. 0Es 
påstand innebærer at dette kan dekomponeres i et overskudd på 
kraftoverføringen på 87 mill. kr og et underskudd i kraftom
setningen på 122 mill. kr. 4 

Kraften fra Nysett-Stegje kraftverk er dyr og påfører 0E et 
et underskudd i størrelsesorden 50 mill. kr pr. år. Kraftkon
trakter med Hafslund Energi er heller ikke gunstige i forhold 
til nåværende spotmarkedspris. Et stykke på vei aksepterer vi 
det som et faktum at 0E går med solid underskudd på sin kraft
omsetning. 

0Es regnskap for 1991 gir ikke informasjon som kan avsløre 
de faktiske kostnadene fordelt på virksomhetsområder. Drifts
kostnadene er for en stor del nøkkelfordelt, og avkastnings
satsen i nettdivisjonen er fastsatt pr. definisjon. Overdrev
ne kostnader i nettvirksomheten gir høye overføringspriser og 
tilsvarende lave kraftpriser, noe som gir 0E et konkurranse
fortrinn. 

Følgen av 0Es kalkyleoppsett er betydelig kryssubsidiering 
fra nettvirksomheten til kraftomsetningen. Kryssubsidieringen 
er så omfattende at det er grunnlag for å slutte at de kundene 

3 I 1993 forventes rentenivået å falle. NVE vil på generelt 
grunnlag komme tilbake til hvilke følger en nedgang i renteni
vået skal få for everkenes overrøringstariffkalkyler. 

~ Nettdivisjonen har en gjeld på 118 mill. kr pr. 31.12.92, 
hvilket gir rentekostnader på ca. 14 mill. kr. Overskuddet i 
henhold til everkets kalkyle bUr dermed (101 mill. kr - 14 
mill. kr =) 87 mill. kr. 



som faktureres etter overføringscariffene. diskrimineres i 
forhold til de kundene som faktureres etter ØEs totaltariffer. 

6 

Effektivitet. vi har forsøkt å vurdere ØEs effektivitet. ØEs 
pris for overføring i sitt lokalnett, med uttak på nettnivå 5, 
er 15,2 øre/kWh. 5 Dette er 21 % høyere enn landsgjennomsnittet 
på 12,6 øre/kWh og 28 % høyere enn Østfold-gjennomsnittet på 
11,9 øre/kWh, jf. NVEs statistikk over overføringstariffer. 6 

I 1991 hadde ØE i sitt lokalnett 157 linjemeter pr. kunde, 
mot landsgjennomsnittet på 227. 7 Everket forsyner m.a.o. et 
område som er betydelig tettere befolket enn landet i sin 
helhet. 

For lokalverk har NVE utarbeidet en sammenligning basert på 
overføringspris dividert med linjemeter pr. kunde, såkalt 
"meterpris". I sammenligningen kommer ØE ut med en meterpris 
som ligger hele 75 % over landsgjennomsnittet. Selv om analy
sen inneholder svakheter, indikerer den at 0E har høye over
føringspriser. 

Prisreduksjon 
Hensynet til ikke-diskriminering såvel som effektivitet til
sier at ØE må redusere sine overføringstariffer. Utfra en 
helhetsvurdering finner NVE at det er grunnlag for å pålegge 
ØE å senke sine overføringstariffer for 1992 med 13 %. 

Everkets kalkyle hadde en sluttsum på 364,6 mill. kr. 
Ovenstående innebærer at overføringskostnadene skal reduseres 
med 47,4 mill. kr (13 %) til 317,2 mill. kr. Dette medfører 
at avkastningen bringes ned til 54,1 mill. kr. Tilsammen har 
vi redusert avkastningen med 47,4 mill. kr. Gitt kapital
grunnlaget på 754,0 mill. kr, blir avkastningssatsen nå 7,2 %. 

Konklusjon og vedtak 
Etter klage fra A/S Noral har NVE gjennomgått og analysert 
kostnader og vilkår for kraftoverføring i Østfold Energiverk 
AS sitt nett. 

Noral er i dag nettnivå 4-kunde (nettscasjonskunde) av 0E. 
NVE vil ikke pålegge 0E å avhende nettstasjonene til Noral. 

0Es overføringstariffkalkyle, presentert i notat vedlagt brev 
av 2.12.92, er etter NVEs syn mangelfull. Nettkapitalen bør 
nedjusteres, som følge av at kortsiktige fordringer reduseres. 
vi finner også at hensynet til effektivitet og likebehandling 
av innførselskunder og totalkunder tilsier en ytterligere 
reduksjon av overføringsprisene, slik at kalkylerenten for 

5 15,2 øre/kWh er internpris - ikke punktpris (omregnet punkt
tariff) . I tråd med NVEs statistikk over overføringspriser 
har vi her omformet tariffen vha. standard brukstid 4000 h. 

6 Landsgjennomsnittet er veid utfra everkenes overførte kvanta. 
Østfold-gjennomsnittet er uveid; det veide snittet er for 
meget preget av ØE selv. 

7 Det dreier seg om "lavspent-lu:tledning-linjemeter-ekviva
lr::nt" som vi har beregnet ved cl vei_e sammen everkenes linje
lengder vha. følgende kostnadsbaserte vekter: Lokalt høyspent
nett: luftledning: 2,5; jordkabel: 3,75; sjøkabel: 5,0. 
Lavspentnett: luftledning: 1,0; jo::::-dkabel: 3,0; sjøkabel: 3,5. 



nettkapitalavkastningen senkes til 7 %, Tilsammen gir dette 
en reduksjon av overføringskostnadene med 47 mill" kr eller 13 
9.-o • 
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Norals klagebrev er datert 2,7,92. For andre halvår 1992 
og første kvartal 1993 skal Noral avregnes etter følgende nivå 
4-punkttariff: 1,17 øre/kWh + 372 kr/kW. Denne tariffen er 13 
% lavere enn tariff foreslått av 0E. 

Innen 15.4.93 skal 0E ha utarbeidet revidere overførings
tariffkalkyle for 1993, basert på nettdivisjonens budsjett for 
1993 revidert utfra regnskap for 1992. Nettdivisjonens bud
sjett skal samsvare med everkets totalbudsjett fordelt på 
divisjonene. En tabell skal vise hvordan total tariffene på 
nettnivåene splittes i kraftpris og overføringstariff. Frem
stillingen skal være kort og oversiktlig. Tariffnotatet 
sendes NVE. 

Vennlig hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

\~~~ 
Jan Moen 
Avdelingsdl ektør 

Kopi: Noral 
Noe, Energi- og vassdragsavdelingen. 

~~~ on Sa en 
(seksjo ssjef 

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 
uker fra det tidspunktet underretning er kommet fram til partene, jf. 
forvaltningslovens § VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles 
til Nærings- og energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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KLAGE pA NVE'S A VGJ0RELSE I TVISTESAK MELLOM 
ØSTFOLD ENERGIVERK AS OG AlS NORAL 

Saken gjelder klage fra Østfold Energiverk AS (ØE) datert 22.04.1993 over 
Norges vassdrags- og energiverks (NVEs) vedtak av 12.03.1993 vedrørende tvist 
om Østfold Energiverks overføringstariff 

NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrifter om produksjon, omforming, 
overføring, omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens 
resolusjon 07.12.90 med hjemmel i lov 29.06.90 nr. 50 om produksjon, 
omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi. m.m. (Energiloven). 
Etter forskriftenes § 4-4, punkt b, siste ledd er NVE gitt myndighet til å treffe 
avgjørelser ved uenighet om vilkår eller tvist om forståelsen av beregningsmåten 
for overføringstariffer og kapasitet. 

Vedtaket ble fattet på bakgrunn av henvendelse fra NS Noral i brev av 02.07.92. 

Departementet fikk oversendt klagesaken fra NVE i brev av 27.09.93 med NVEs 
bemerkninger. ØE har kommentert NVEs bemerkninger i brev til departementet 
av 25.10.93. ØE har i møte med departementet 29.10.93 presisert sine 
innvendinger. 

Klagen gjelder NVEs bemerkninger om ØEs effektivitet og kryssubsidiering. I 
tillegg reises flere prinsipielle spørsmål. Dette gjelder spørsmålet om 
tilbakevirkning, at vedtaket kun gjøres gjeldende for fremmedkunder, at NVE 
fortolker og presiserer sine retningslinjer gjennom behandling av tvistesaker og at 
det ikke er adgang til å føre avskrivninger på anleggsmidler som er finansiert med 
statsstønad. 

NVE påla i sitt vedtak ØE å redusere nettariffen for fremmedkunder med 13 
prosent. NVE fant tre forhold som tilsa en slik reduksjon. Dette var manglende 



effektivitet, for høyt anslag på rentebærende omløpsmidler og diskriminering 
mellom kunder. 

Effektivitet 
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Når det gjelder spørsmålet om effektivitet, vises det til at NVE, i sine 
bemerkninger til departementet, har frafalt sine innvendinger. Det er således ikke 
grunnlag for å sette ned nettariffen på bakgrunn av manglende effektivitet slik 
NVE skrev i sitt vedtak. NVE beklager denne feilen i sitt brev av 27.09.93. 

Ikke rentebærende omløpsmidler, NVEs retningslinjer 
I vedtaket reduserte NVE anslaget på ikke rentebærende omløpsmidler betydelig. 
0E har sagt seg enig i at anslaget var satt for høyt og har akseptert at 
avkastningsgrunnlaget reduseres. 0E har imidlertid ansett sin framgangsmåte for å 
være i tråd med de retningslinjene som gjaldt i 1992. 0E mener at NVE gjennom 
klagebehandlingen etablerer en ny praksis som gis tilbakevirkende kraft. 

Departementet er enig i at NVEs første retningslinjer var lite presise på enkelte 
punkter. I monopolkontrollen har det imidlertid vært nødvendig å høste erfaring, 
blant annet gjennom arbeidet med konkrete klagesaker. Erfaring med praksis i 
ulike e-verk gir grunnlag for å vurdere hva som er et hensiktsmessig regelverk og 
hvor stramme føringer som må gis i form av retningslinjer. Selv om det ikke fantes 
et detaljert regelverk for hvordan kundefordringene skulle anslås, burde 0E på det 
tidspunktet tariffene ble utarbeidet ha sett at deres anslag var urimelig høyt . Blant 
annet heter det i NVEs retningslinjer (mars 1992): "Det skal kun inkluderes 
kostnader som har direkte sammenheng med transport av kraft". 
Ikke-rentebærende kundefordringer knyttet til strøm burde ha vært tatt ut av 
avkastningsgrunnlaget da overføringstariffene ble kalkulert. Departementet har 
ikke innvendinger mot at NVE reagerer på dette forholdet i behandlingen aven 
tvistesak. 

Diskriminering av nettkunder 
NVE har i sitt vedtak bemerket at 0E kryssubsidierer fra nettvirksomheten til 
kraftomsetningen. NVE mener det er grunnlag for å slutte at rene nettkunder som 
bare faktureres etter overføringstariffene, diskrimineres i forhold til de kundene 
som faktureres etter 0Es totaltariffer. Pålegget om reduksjon i overføringstariffen 
er delvis begrunnet med denne diskrimineringen mellom kunder. 

Rene nettkunder betalte i 1992 i henhold til egen overføringstariff l. 

0E driver kraftproduksjon, kraftomsetning og fordelingsnett, men regnskapet for 
1991, som tariffkalkylen ble bygd på, var ikke splittet mellom 
virksomhetsområdene. Det er derfor usikkerhet om hva totalkundene implisitt 
betalte for overføring. 

Kalkylcn for 1992 var i folge NVE mangelfull. I behandlingen av tvistesaken har derfor 
NVE benyttet tarifTen som gjaldt for rene nettkunder i forste del av 1993 selv om klagen primært 
gjaldt 1992-tariffcn Denne tariffen baserte 0E på regnskapet for 1991. 
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NVEs antagelse om diskriminering bygger på et anslag på samlet driftsresultat 
innen kraftomsetning og kraftoverføring i 1991. Gjermundsen i 0E har i følge 
NVE anslått et underskudd på 35 mill. kroner. 

0E har beregnet Il prosent avkastning på nettvirksomheten. Dersom dette er lagt 
til grunn for overføringstariffene også til totalkundene, må nettvirksomheten ha 
gitt en kapitalavkastning på 10 1,5 mill. kroner med det kapitalgrunnlaget 0E har 
benyttet. Fratrukket gjeldsrenter kan årsresultatet for nettvirksomheten i følge 
NVE da anslås til 87 mill. kroner. 

Dersom kraftomsetning og kraftoverføring samlet hadde et underskudd på 35 mill. 
kroner og nettvirksomheten alene hadde overskudd på 87 mill. kroner, følger det 
at kraftomsetningen har hatt underskudd på 122 mill. kroner. NVE finner at 0E 
kan ha hatt et visst tap innen kraftsalg, men kan ikke sannsynliggjøre at tapet er så 
stort som nevnt ovenfor. Det følger da at 0Es totalkunder implisitt må ha betalt en 
lavere overføringstariff enn kunder som bare faktureres for overføring av kraft. 
Dette betyr at den avkastningsraten som var lagt til grunn for totalkundenes 
implisitte overføringstariff, var lavere enn Il prosent. På bakgrunn av dette kom 
NVE til at det var grunnlag for å sette ned overføringstariffen for rene nettkunder, 
slik at overføringstariffene for disse kundene kom mer på linje med totalkundenes 
implisitte overføringstariffer. 

0E påstår at fremmedkunder ikke betaler høyere overføringspris enn 
totalkundene. De viser til at NVEs retningslinjer (mars 1993) ikke tillater 
prisøkning for totalleveranser av energi som følge av nye kalkyleprinsipper. Det 
betyr at den samlede prisen for totalleveranser ikke skal gå opp som følge av at det 
kalkuleres separate overføringstariffer. 0E påstår at de har subsidiert 
husholdningene med 2,5 ørelKWh i 1992 på grunn av denne bestemmelsen2• 

Bestemmelsen gjelder fortsatt, slik at subsidieringen eventuelt også har foregått i 
1993. 

Departementet viser til NVEs argumentasjon i vedtaksbrevet og følgebrevet. Det 
synes ikke rimelig å tro at 0E har hatt så store tap innen kraftomsetning som 0E 
implisitt har anslått. Departementet vil peke på at også andre forhold bidrar til å 
styrke NVEs konklusjon. 

0Es husholdningskunder har høyere priser (totaltariff) enn gjennomsnitt for 
landet. Jf NVEs publikasjon Nr. 14 1993 "Pris på elektrisk kraft til husholdninger 
1993 ". Prisen til 0Es husholdningskunder er i følge NVEs statistikk 37,7 ørelkWh 
(ekskl. alle avgifter). Dette er l, l ørelkWh høyere enn et veid gjennomsnitt for 
landet. I 1991 var prisen til 0Es husholdninger 1,79 ørelkWh lavere enn i 1993. 
Dette var noe lavere enn landsgjennomsnittet. Prisen for 1991 var fastsatt før 
NVEs retningslinjer for overføringstariffer var klare. 

0Es leveranser til husholdningene er anslagsvis 1600 GWh/år. Dersom det er riktig at 
0E har et tap på 2,5 oreIkWh ved salg til husholdninger, kan tapet grovt anslås til omlag 40 
mill. kroner per år 
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Prisøkningen fra 1991 til 1993 kan ha sammenheng med at 0E generelt forsyner et 
spredtbygd område, at det nylig har sluttet seg sammen med flere mindre e-verk i 
0stfold og at husholdningskundenes tariffer tidligere kan ha vært for lave. Selv om 
det skulle være riktig å heve prisen til husholdninger med ytterligere 2,5 ørelkWh 
for å oppnå kostnadsdekning synes det fortsatt ikke rimelig å anslå tapet innen 
omsetningsvirksomheten så høyt som 0E implisitt har gjort. 

Påstått tap innen kraftomsetningen må også ses i lys av hvor stor del av 
overskuddet 0E har henlagt til engrosvirksomheten. Omsetningsvirksomhetens 
innkjøpspris på kraft fra engrosvirksomheten er avgjørende for resultatet innen 
omsetning. Regnskapet for 1992 viste et samlet årsresultat for selskapet på 144,7 
mill. kroner, hvorav 26,7 mill. kroner var overskudd innen omsetning og 
overføring på detaljistnivå. 

I klagebrevet oppgir 0E innkjøpskostnadene for selskapet til å være omlag 15 
ørelkWh. Differansen mellom strømpris (H4-tariff) og punktpris er per i dag 18, l 
ørelkWh for husholdningskunder. Jf NVEs statistikk over overføringstariffer for 
1993. I 1992 var differansen mellom punktpris og omregnet H4-tariff 19,3 
øre/kWh. Jf. NVEs statistikk for overføringspriser i regional- og distribusjonsnett 
1992 og statistikk for pris på elektrisk kraft til husholdninger 1992. Kraftprisen til 
husholdningskundene (regnet som differansen mellom total tariff og punkttariffpå 
nettnivå 5) ligger betydelig over innkjøpskostnadene for selskapet. Departementet 
finner det derfor ikke sannsynlig at 0E har betydelige tap innen kraftomsetning 
som følge av NVEs regel om at prisene ikke skal øke. 

De tariff- og regnskapsopplysninger som foreligger, tyder på at det er rimelig å 
legge til grunn en lavere implisitt avkastningsrate enn Il prosent på nettkapitalen, i 
stedet for å legge til grunn et betydelig underskudd i omsetningen. Dette er 
forsåvidt i samsvar med NVEs retningslinjer (mars 1992). På side 6 heter det: 

"Overgang til nye kalkyleprinsipper skal ikke fore til okning i prisene. Dette må netteiere 
særlig ta hensyn til når de bestemmer seg for nivået på avkastningsraten". 

Her framgår det at det er avkastningsraten som skal tilpasses og sikre at regelen 
om at prisene ikke skal øke blir oppfYlt. Det er ikke i samsvar med retningslinjene 
å legge til grunn Il prosent avkastning i nettet og deretter kalkuere et restbestemt 
underskudd i omsetningsvirksomheten. 

På bakgrunn av denne tariff- og regnskapsgjennomgangen, finner departementet 
det sannsynliggjort at totalkundene betaler en nettariff som gir lavere avkastning 
enn Il prosent Årsaken er NVEs bestemmelse om at prisene ikke skal øke som 
følge av nye kalkyleprinsipper. Når rene nettkunder blir belastet en tariff basert på 
Il prosent kapitalavkastning, tyder dette på at det diskrimineres mellom kundene. 

Selv om det er vanskelig å gi et presist anslag på diskrimineringen, er 
departementet enig med NVE i at det er grunnlag for å redusere tariffen til 
fremmedkundene. 

Tariffskranken og andre klagepunkter 
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Departmentets bemerkninger knyttet til avkastningen i nettet er basert på 
retningslinjenes krav om at prisene ikke skal øke som følge av nye 
kalkyleprinsipper. NVE har under visse forutsetninger anslått den implisitte 
avkastningsraten til drøyt 5 prosent, mens 0E har lagt til grunn Il prosent. 
Departementet legger derfor til grunn at retningslinjenes skranke for prisene (for 
overføring og kraft) er effektiv for 0E. Men dette betyr at eventuelt andre 
kostnadsreduksjoner ikke vil påvirke overføringstariffen. NVE har kommet til at 
det ikke er grunnlag for å sette avkastningsraten lavere enn Il prosent på grunn av 
manglende effektivitet. En reduksjon i andre kostnader vil derfor medføre at den 
restbestemte avkastningsraten som er anslått for totalkundene justeres tilsvarende 
opp. Dette kan skje inntil den når Il prosent og NVEs maksimale kalkylerente blir 
den effektive skranken på tariffen i stedet for regelen på side 6 i retningslinjene 
(sitert på side 4 i dette brevet). 

Som en følge av dette har departementet vurdert 0E sin tariff ved å legge 
avgjørende vekt på den implisitte avkastningsraten og en mulig diskriminering av 
de rene nettkundene. Effekten av reduserte personalkostnader er i denne 
sammenhengen av mindre betydning. 

Basert på regnskapsopplysninger for 1992 har NVE anslått en implisitt 
avkastningsrate i nettet på 5,4 prosent til totalkundene, gitt at 
omsetningsvirksomheten på detaljnivå går i balanse. Overskudd i 
detaljomsetningen tilsvarer en lavere implisitt avkastningsrate, mens underskudd 
samsvarer med en høyere avkastningsrate. En avkastningsrate i størrelsesorden 5 
prosent tilsvarer en tariffreduksjon noe i overkant av den NVE har fastsatt (13 
prosent). Departementet tar derfor ikke klagen til følge på dette punkt. 

Andre forhold 
I klagen framhever 0E at det bør være adgang til å føre avskrivninger på 
anleggsmidler som er finansiert med statsstønad. Departementet viser til at 0E i 
den gjeldende saken har holdt seg til regelverket, men merker seg forøvrig 
synspunktene. 

0E har i brev av 25.10.93 bemerket at den økonomiske realitet i NVEs vedtak er 
tatt til følge i 0Es tariffer fra O l. 10.93. NVEs vedtak gjelder imidlertid fra 
klagetidspunktet for AlS Noral, og fra 01.01.93 for øvrige fremmedkunder. 
Departementet forstår det slik at 0E mener dette er en diskriminering mellom 
fremmedkunder og totalkunder. Videre er 0E uenig i at vedtak skal gjøres 
gjeldende med "tilbakevirkende" kraft. 

Når det gjelder spørsmålet om diskriminering av totalkunder, må dette ses i lys av 
at NVE har kommet til at fremmedkundene har betalt en høyere overføringstariff 
enn totalkundene implisitt har betalt. Saken dreier seg om overføringstariffer som i 
utgangspunktet er ulike for de to kundegruppene. Det er vanskelig å få nøyaktig 
innsikt i hva totalkundene implisitt har betalt i overføringstariff. NVEs vedtak 
betyr at de to kundegruppene likestilles i større grad. Departementet er ikke enig i 
at NVEs vedtak betyr at en kundegruppe særbehandles. 
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0E mener videre at NVEs vedtak må gjøres gjeldende fra vedtakstidspunktet i 
departementet, ikke fra klagetidspunktet. Departementet kan ikke se at NVEs 
vedtak strider mot grunnlovens forbud mot tilbakevirkning. I den foreliggende sak 
knyttes ikke nye byrder til eldre handlinger. Det eksisterer heller ingen beskyttet 
rettighet for 0E til å fastholde nett-tariffer som ikke er i overenstemmeIse med 
tidligere fastsatte forskrifter og retningslinjer. NVE har hjemmel til å treffe 
avgjørelse ved uenighet om vilkår eller ved tvist om forståelse av beregningsmåten 
for overføringstariffer og kapasitet, jf forskrift om produksjon, omforming, 
overføring, omsetning og fordeling av energi av 07.12.90 §4-4, b) 6. ledd. NVE 
har ikke gitt forslaiften anvendelse på forhold eldre enn forskriften selv. Rettslig 
sett mener departementet det mest korrekte ville være å bruke tidspunktet for 
kontraktsinngåelse mellom konsejonær og kunde som virkningstidspunkt for 
NVEs vedtak. På denne måten ville en forhindre at det spekuleres i klageadgangen 
samtidig som NVEs vedtak ville omfatte hele den periode nett-tariffen har vært 
uriktig. Departementet finner det ikke hensiktsmessig å gå nærmere inn på dette 
spørsmålet i denne sak etter som det ikke er grunnlag for å,endre vedtaket til 

,.skade for klageren. 

0E peker også på at det er et problem at NVE trekker inn tall fra flere budsjettår 
og regnskapsår og legger disse til grunn for vurderinger og slutninger. 
Departementet mener dette har vært nødvendig i startfasen for monopolkontrollen. 
Både e-verkene og NVE har vært inne i en fase der de har latt stadig større innsikt 
i kostnadsforholdene. Det ville ikke være forsvarlig å unnlate å ta hensyn til alle 
opplysninger som foreligger og som kommer fram under tvistebehandlingen. 

Konklusjon 
Departementet har kommet til at NVEs vedtak av 12.0393 skal stadfestes. 

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

Kopi: NVE 
AlS Noral 
NEVF 

Etter fullmakt 

!If !leaitte(;~ 
P.H. Høisveen 

Kjell M. Grotmol 
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TVIST OM TRANSAKSJONSGEBYR MELLOM LIER EVERK OG GJØVIK 
ENERGIVERK. 

Vi viser til brev fra Lier Everk av 23.11.92 vedr. uenighee om 
størrelsen på Gjøvik Energiverks transaksjonsgebyr. 

I brevet påpeker Lier Everk at Gjøvik Energiverk (heretter 
kalt GEV) krever årlige transaksjonsgebyr på 7000 kr. 
pr.anlegg for en kunde som Lier Everk har overtatt leveringen 
til. Kunden har 3 anlegg med tilsammen ca. 13 GWh i årlig 
energiforbruk. Lier Everk har bekostet utstyr for times
avregning, og mener av den grunn transaksjonsgebyrene er for 
høye. 

GEV opplyser i brev til NVE at fordi Lier Everk har bekostet 
slikt utstyr, finner de det riktig å sette ned transaksjons
gebyret fra 7000 til 5000 kr. pr.år i dette tilfellet. 

GEV opplyser videre at at kundens 3 anlegg er lokalisert på 
ulike steder, og at behandling av måledata og avregning 
påfører everket tilnærmet de samme merkostnader som om det 
hadde vært 3 uavhengige kunder. 

Av beregningsgrunnlaget NVE har fått oversendt, går det fram 
at GEV har beregnet 2 ulike satser i sine transaksjonsgebyr: 
7000 kr/år inkl. timesregistrering og 5000 kr/år ekskl. 
timesregistrering. Måleutstyret har en avskrivningstid på 5 
år. I tillegg eil måleutstyr skal gebyret dekke utstyr for 
sentral behandling av måledata, samt merarbeid ved avregning 
og håndtering av måledata. Kostnadene av det sentrale utstyret 
fordeles på 30 kunder som har timesregistrering, og utstyret 
nedbetales over ett år. Merarbeidet er beregnet til 10 timer 
pr.kunde pr.år til en saes på 330 kr/time . 
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NVEs vurderinger. 

Grunnet mange forespørsler og klager vedrørende transaksjons
gebyr, målerleie og andre gebyrer for kunder som vil skifte 
kraftleverandør, har NVE funnet det nødvendig å gi en 
presisering av retningslinjene ror transaksjonskostnader. 
Dette er gjort i rundskriv MM 2-93; utsendt 06.04.93. 

I rundskrivet presiseres det bl,o at gebyr kan kreves for 
dokumenterte merkostnader. Det presiseres videre at taket på 
5000 kr/år omfatter summen av alle de merkostnader som 
faktureres, inkludert eventuell målerleie. 

I dette tilfellet har Lier Everk bekostet timesrnålere, men NVE 
vil likevel påpeke at GEVs oppgitte transaksjonsgebyr inkl. 
timesrnåler ligger over det fastsatte taket. Dette gebyret må 
derfor reduseres. 

Det framgår av GEVs beregningsgrunnlag at kostnadene til 
utstyr for sentral behandling av måledata avskrives over ett 
år og fordeles på 30 kunder som 1500 kr/kunde,år. NVE 
forutsetter at slikt utstyr installeres som ledd i en 
langsiktig plan. Kostnadene med dette må betraktes som en del 
aveverkets generelle kostnader til måling og avregning, og 
bør derfor dekkes av de generelle overføringstariffene. NVE 
kan ikke akseptere at disse kostnadene dekkes inn gjennom 
transaksjonsgebyr. 

Når det gjelder kostnadene til måleutstyr som er benyttet i 
GEVs beregning, kan NVE ikke finne grunnlag for å påpeke at 
disse er urimelig høye. 

Kostnadene til merarbeid har GEV anslått til 3300 kr/kunde, år. 
Foreløpig hersker det usikkerhet i bransjen om hvordan 
behandling av måledata og avregning for kunder med annen 
kraftleverandør bør håndteres, og hvilke kostnader som er 
forbundet med dette. Det er NVEs oppfatning at det må være 
mulig å tilrettelegge effektive rutiner til lavere kostnader 
enn det som her er lagt til grunn. Inntil videre kan NVE ikke 
finne grunnlag for å overprøve de kostnadstall som everket 
oppgir. Det må imidlertid antydes at det i framtida vil bli 
krevd at disse kostnadene reduseres. 

Vedtak. 

NVEs fastslår at taket på 5000 kr/kunde,år ikke kan 
overskrides. Dessuten må kostnadene til det sentrale utstyret 
trekkes ut av beregningsgrunnlaget. Dette innebærer at GEVs 
transaksjonsgebyr ikke kan settes høyere enn 3500 kr/år ekskl. 
timesrnåler, og 5000 kr/år inkl. timesrnåler. I dette konkrete 
tilfellet kan kunden følgelig ikke belastes med mer enn 3500 
kr/år pr. anlegg. Vedtaket gis virkning fra klagetidspunktet. 

Kommentar. 

Under saksbehandlingen opplyser GEV at de med virkning fra 
februar-93 har iverksatt nye satser for transaksjonsgebyr. De 
nye satsene innebærer et årlig g2byr ekskl. timesrnåler, samt 
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et engangs gebyr som skal dekke kostnadene til utstyr for 
timesavlesning og dataoverføring c NVE vil påpeke at disse 
satsene må tilpasses dette vedtaket og NVEs retningslinjer 
forøvrig. Dette innebærer bl,a. at 9ngangsgebyret må settes 
slik at summen av gebyrene som faktureres kunden over tid ikke 
overstiger taket på 5000 kr/år. 

Med hilsen 
Enøk og markedsavdelingen 

Jan Moen 
avdelingsdirektør 

Likelydende brev: 

KOpi: 

Lier Everk 

Jon Sagen 
seksjonssjef 

Nærings- og Energidepartementet 

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og Energidl'partl'mentet innen 3 uker fra det tidspunkt undern·tning er kOllluH't 
fram til partene, jfr. forvaltningslovens § VI. Eventuell klage skal hegrunnes skriftlig, stiles til Nærings- og 
Energidepartementet og sendes gjennOIII NVE. 
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NVE 
NORGES VASSDRAGS
OG ENERGIVERK 

Sør-Troms Elforsyning as 
Postboks 2080, Kanebogen 

9401 HARSTAD 

vår ref. 
6330/92/65508 
MM/GES 

Deres refe 

Saksbehandler: 
Go Solum, MM 
22 95 91 29 

RØD KOPI 
vår dato 

Deres dato 

TVIST OM TRANSAKSJONSGEBYR MELLOM NORDISK ENERGI AS OG S0R
TROMS ELFORSYNING Als. 

vi viser til brev fra Nordisk Energi as vedr. klage på 
transaksjonsgebyr til Sør-Troms Elforsyning AlS (heretter kalt 
STE) o 

I brevet opplyser Nordisk Energi at STE i tillegg til 
overføringstariffen forlanger gebyrer som tilsammen beløper 
seg til 220000 kr/år pr.kunde. Dette er fordelt som 4000 kr/år 
i målerleie, 5000 kr/år i transaksjonsgebyr og 13000 kr/år til 
dekning av merkostnader ved avregning, energi regnskap m.v. 
Nordisk Energi mener at målerleie på 4000 kr/ar er urimelig, 
og påstår videre at transaksjonskostnader og merkostnader er 
to sider av samme sak og har en øvre ramme på 5000 kr/år. 

I brev til Nordisk Energi, med kopi til NVE, gjør STE rede for 
sin kostnadspraksis. STE begrunner her sin målerleiesats, og 
opplyser at nettkunder om ønskelig selv kan eie og drive 
utstyr for timesavlesning under visse forutsetninger. 

STE opplyser at transaksjonsgebyret på 5000 kr/år ble oppgitt 
ved en feiltagelse, og at slikt gebyr ikke vil bli krevd. 

Videre gjennomgås de tjenester som gir opphav til avregnings
og avlesningskostnader, og som STE ønsker å dekke gjennom et 
gebyr. STE hevder at de som et middelstort distribusjonsverk 
med 4: rene nettkunder må forventes å ha større slike kostnader 
pr. kunde enn et stort verk. De opplyser at de ved telefonisk 

Nytt telefon nr. 22 95 95 95 og nytt: fa-y nr. 22 95 90 Da 
71//1)[017 (02) ,()5 ~f5 DS 

Te/dax ((!:'! 95 :l(.J 00 
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henvendelse til NVE har fatt aksept for at transaksjonsgebyret 
for dokumenterte merkostnader kan overstige taket på 5000 
kr/ar. 

STE opplyser at da de fikk sin første nettkunde i oktober-92, 
ble avregnings- og avlesningskostnadene kalkulert til 13.000 
kr/år. I januar-93 var antallet nettkunder 4, og ny kalkyle ga 
11.380 kr/år. Da de i løpet av 1993 regner med å redusere 
utgiftene ytterligere, settes gebyret for 1993 til 10.000 
kr/år. De regner med en videre reduksjon i 1994. 

NVEs vurderinger. 

Grunnet mange forespørsler og klager vedrørende transaksjons
gebyr, målerleie og andre gebyrer for kunder som vil skifte 
kraftleverandør, har NVE funnet det nødvendig å gi en 
presisering av retningslinjene for transaksjonskostnader. 
Dette er gjort i rundskriv MM 2-93, utsendt 06.04.93. 

I rundskrivet presiseres det bl.a. at gebyr kan kreves for 
dokumenterte merkostnader. Det presiseres videre at taket pa 
5000 kr/år omfatter summen av alle merkostnader som faktureres 
kunden, inkludert eventuell målerleie. 

STE hevder å ha fått muntlig aksept fra NVE på at taket på 
5000 kr/ar kan overskrides. vi vil her vise til NVEs retnings
linjer av mars 1992 der det uttrykkelig heter: 

"Transaksjonsgebyr eller andre særkostnader som belastes de 
rene overføringskunder, kan ikke settes høyere enn 5000 kr. 
pr. kunde pr. ar." 

Retningslinjene gir kun åpning for unntak i de tilfeller der 
det er snakk om større kunder som ønsker å utnytte det kort
siktige kraftmarkedet eller pa andre mater har krav og ønsker 
som går utover de etablerte ordninger som gjelder for nett
eiers egne kraftkunder. 

Foreløpig hersker det usikkerhet i bransjen om hvordan 
behandling av måledata, avregning og ubalanserisiko for kunder 
med annen kraftleverandør best bør praktiseres. Det er NVEs 
oppfatning at det må være mulig å tilrettelegge effektive 
rutiner til lavere kostnader enn det som her er lagt til 
grunn. NVE forutsetter at rutiner tilrettelegges og nødvendig 
utstyr installeres som ledd i en langsiktig plan. Det kan ikke 
godtas at slikt utstyr avskrives over svært kort tid, og at 
kostnadene med dette fordeles pa et fåtall kunder, dersom deL 
medfører gebyrer som samlet overstiger det gitte taket. 
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Vedtak. 

NVE fastslår at summen av merkostnader som faktureres en kunde 
ikke kan overstige taket pa 5000 krjkunde,åro Vedtaket gis 
virkning fra klagetidspunkteto 

Med hilsen 
Enøk og markedsavdelingen 

Jan Moen 
avdelingsdirektør 

Likelydende brev: 

Kopi: 

Jon Sagen 
seksjonssjef 

Nordisk Energi as 

Nærings- og Energidepartementet 

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og Energidepartementet: innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet 

fram til partene, jfr. forvaltningslovens § VI. Eventuell klage skal hegrunnes skriftlig, stiles til Nærillgs- og 

Enen:idepartementet og sendes gjennom NVE. 
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RØD KOPI 
NVE 

NORGES VASSDRAGS
OG ENERGIVERK 

Miljøkvalitet as 
Lensmannsstien 88 

3030 DRAMMEN 

vår ref. 
0085/93/655.8 
MM/GES 

Deres ref. 
Hurum 

Saksbehandler: 
G. Solum, MM 
22 95 91 29 

vår dato 

Deres dato 
07.01.93 

TVIST OM TRANSAKSJONSGEBYR MELLOM MILJØKVALITET AS OG BÆRUM 
ENERGIVERK. 

Vi viser til brev fra Miljøkvalitet as av 07.01.93 vedr. 
uenighet om Bærum Energiverks satser for transaksjonsgebyr og 
målerleie. 

I brevet opplyser Miljøkvalitet at de har som kunde en butikk 
i Bærum som bruker 175.000 kWh/år. I denne forbindelse krever 
Bærum Energiverk 5000 kr i etableringsgebyr og 4000 kr i 
målerleie. Miljøkvalitet mener at det for en slik kunde må 
kunne etableres en ordning for måling og avregning basert på 
ukentlige prognoser og måleravlesninger, og at en slik ordning 
ikke berettiger netteier til hverken målerleie eller 
transaksjonsgebyr. 

Bærum Energiverk opplyser at nevnte satser gjaldt for 1992, da 
det ennå ikke var utarbeidet overføringstariff for 1993, og at 
endringer var varslet kunden i brev av 14.12.92. 

Bærum Energiverk opplyser videre at det er beregnet nye satser 
for 1993. Der inngår ikke noe transaksjonsgebyr. Målerleie for 
timelagringsutstyr er 4200 kr/år, men slikt utstyr er ikke 
nødvendig i dette tilfellet. Derimot påløper et administra
sjonsgebyr på 1250 kr/år. 

Etter telefonisk oppklaring fra NVE, synes partene nå å ha 
kommet til enighet. Tvisten ansees dermed løst uten nærmere 
inngrep fra NVE. 

Forøvrig vil NVE referere til rundskriv MM 2-93, utsendt 

OBS I Nytt telefon nr. 22 95 95 95 og nytt fax nr. 22 95 90 00 
fra 28.01.93, kl. 1600 

Kontoradrcssf' fv1,dcr:JltfiUO:":'C;c3!r) .. " 
Postadresse PostIlOk>' 5(1.'J l I,L 

0301 Oslo" 

l('/e/un I(I,"/:).j 9hfJ.') 
Tr)!llf,:)., :)59000 
id", --NVrnf\! 



06.04.93. I dette rundskrivet er det gitt en presisering av 
retningslinjene for transaksjonskostnader. Her presiseres det 
bl.a. at taket på 5000 kr/år omfatter summen av alle de 
merkostnader som faktureres, inkludert eventuell målerleie. 

Med hilsen 
Enøk og markedsavdelingen 

Jan Moen 
avdelingsdirektør 

Likelydende brev: 

Kopi: 

Bærum Energiverk 

Jon Sagen 
seksjonssjef 

Nærings- og Energidepartementet 

Denne avgjørel<;pn kan påklages til N:<;rings- og Energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kOlllmet 

fcun til partene, jfr. forvaltningslovms * V/. Eventuell klage sk'll Iwgnmnes skriftlig, stiles til Næring.s- og 

Energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

I/S Ustekveikja kraftverk 

3580 GEILO 

vår ref. 
6383/92/655.8 
MM/AVE 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Arne Venjum, MM 
22 95 92 58 

R00K0PI 
vår dato 

Deres dato 

TVIST OM OVERFØRINGSVILKÅR MELLOM HALLINGDAL KRAFTLAG OG I/S 
USTEKVEIKJA KRAFTLAG 

I/S Ustekveikja kraftverk (UK) påstår i brev av 18 og 22.12.92 
til NVE at Hallingdal Kraftlag (HK) sine overføringstariffer 
er i strid med energiloven m.m. 

UKs påstander gjelder i hovedsak at HK diskriminerer rene 
overføringskunder (dvs. kunder som kjøper kraft andre 
leverandører) i forhold til kunder som kjøper kraft fra HK. 

HK har i brev av 15.01.93 gitt sine skriftlige merknader til 
UKs påstander. 

Foruten dette er det utvekslet flere telefonsamtaler og 
telefaxer mellom partene og NVE. I tillegg er det avholdt 
møter mellom HK og NVE 22-23.03 og 02.04.93. 

Basert på de opplysninger som er kommet fram under 
behandlingen av denne saken, har NVE funnet det riktig å 
vurdere flere sider ved HKs tariffstruktur og beregningsmåte, 
selv om dette strengt tatt ligger utenfor de punkter som er 
tatt opp av UK. HK har også bedt om NVEs vurderinger til disse 
punktene. 

Kommunale tilskudd og rabatter. 

Hallingdal Kraftlags forsyningsområde omfatter kommunene Hol, 
Ål, Gol, Nes og Flå. Disse kommunene står også som eiere av 
kraftlaget. 

HKs forbruk dekkes i hovedsak av såkalt andelskraft fra 
Buskerud Energi og konsesjonskraft fra kommunene Hol og Ål. 
For andelskraften betaler HK en pris tilsvarende selvkost. 
Denne er for 1993 antatt å være 8,0 øre/kWh. 

NYLL Lelefon nr. 22 95 95 95 og nYLL fax nr. 22 95 90 00 
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Prisen på konsesjonskraft er for 1993 fastsatt til 17,5 
øre/kWh. Dette gir en veiet innkjøpspris for HK på 14,1 
øre/kWh. 

HK har i sine total tariffer innarbeidet to ordninger med 
prisavslag for noen kunder; 

a) en rabatt knyttet til totalkundene i Hol og Ål, og 

b) et generelt prisavslag for alle HKs totalkunder. 

al Rabatt til totalkunder i kommunene Hol og Ål. 

Alle totalkunder i kommunene i Hol og Ål, unntatt hytteeiere 
o.a. med H4F-tariff, gis en rabatt på 5 og 7,5 øre/kWh 
avhengig av tariffgruppe. 

Disse rabattene er knyttet til selve kraftkjøpet, og vedrører 
ikke overføringen av denne kraften. 

Bakgrunnen for rabatten er iflg. HK at de kommunene som har 
konsesjonskraft ønsker at innbyggerne i disse kommunene skal 
få sin del av konsesjonskraftinntektene gjennom en lavere 
kraftpris. 

NVE har ingen prinsippielle kommentarer til denne 
rabattordningen, da det etter NVEs syn er et politisk spørsmål 
hva disse kommunene vil bruke sine kraftsalgsinntekter til. 

Når det gjelder selve administreringen av disse 
rabattordningene, vil det i utgangspunktet være en sak for 
styret eller eierne av HK om disse ønsker at everket skal 
forestå fordelingen av kommunale kraftsalgsinntekter for 
kommunene Ål og Hol. 

Det som etter NVEs syn er viktig i denne forbindelse er at de 
kostnader som HK har ved å administrere denne rabattordningen, 
blir spesifisert og trukket ut av det kostnadsgrunnlaget som 
nøkkelfordeles, dvs. felleskostnadene, mellom den 
konkurranseutsatte og den monopolbaserte virksomheten. Dette 
er nødvendig for å sikre at disse administrasjonskostnadene 
ikke henføres overføringsdelen av HKs kostnader, og slik sett 
bli dekket via overføringstariffene. 

HK må derfor merke seg at de administrative kostnader som 
påføres everket som følge av denne rabattordningen, skal 
holdes utenfor beregningsgrunnlaget for overføringstariffene. 
Ut over dette må HK selv bestemme hvem som skal dekke disse 
kostnadene. 

Det er også NVEs syn at HK i sterkere grad bør synliggjøre 
denne rabattordningen. vi viser i denne sammenheng til at HK 
opererer med en pris på kjøp av konsesjonskraft, nemlig 17,5 
øre/kWh, mens everket faktisk betaler en lavere pris for dette 
kraftkjøpet pga. av disse rabattene. 
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b) Et generelt prisavslag for alle HKs totalkunder. 

HK gir et prisavslag for alt salg til alle everkets ordinære 
totalkunder, dvs. de kunder som i tillegg til 
overføringstjenestene også kjøper kraften fra HK. 

Denne ordningen innebærer at alle everkets ordinære 
totalkunder blir gitt et prisavslag på 4,66 øre/kWh, bortsett 
fra TM-kundene som gis et avslag på 3,51 øre/kWh. Samlet verdi 
på ordningen er beregnet til vel 14 mill. kr for 1993. 

En av de spørsmålstillinger NVE har vurdert, er om dette 
prisavslaget er knyttet tiloverføringsleddet eller til 
strømleddet i tariffen. 

Bakgrunnen for dette er bl.a. at interne dokumenter som er 
utarbeidet av HKs administrasjon, kan tyde på at disse 
prisavslagene er lagt på overføringsleddet itotaltariffene. 
Dette vil i tilfelle medføre at HKs totalkunder får en lavere 
overføringstariff enn kunder som kjøper kraft fra eksterne 
leverandører, og som kun har en overføringsavtale med HK. En 
slik forskjellsbehandling mellom totalkunder og rene 
overføringskunder vil eventuelt være klart i strid med 
energiloven. 

HK påstår på sin side at prisavslaget er lagt på kraftdelen l 

totaltariffen, og ikke på overføringsdelen. 

Med bakgrunn i de opplysninger NVE har kunnet innhente, er det 
vanskelig å anslå noe sikkert om hvilket ledd itotaltariffen 
som faktisk blir gitt prisavslag, fordi HK fritt kan bestemme 
størrelsen på kraftleddet itotaltariffen. 

Tar vi likevel som gitt at det er kraftdelen av totaltariffene 
som blir gitt prisavslag, innebærer dette at HK påføres et tap 
på sin kraftomsetning, fordi salgsprisen på strømmen er lavere 
enn den pris HK selv må betale for denne kraften. 

HK hevder at de ikke har lagt opp til noen kryssubsidiering 
mellom monopolvirksomheten og den konkurranseutsatte delen, 
men at tapet som everket påføres ved disse prisavslagene 
forutsettes dekket ved tilskudd fra eierne. på den annen side 
har ikke HK budsjettert med noe tilskudd fra eierkommunene i 
1993 til dekning av denne ordningen. Dette kan tyde på at 
everket overfører midler fra den monopolbaserte delen til den 
konkurranseutsatte kraftsalgsdelen. 

HK hevder i denne forbindelse at tilskuddet skjer ved at 
eierne (kommunene) formelt sett tar ut deler av avkastningen 
fra everket som utbytte, for så å gi dette tilbake til HK som 
tilskudd. I praksis foregår det ikke reelle inn-og 
utbetalinger mellom HK og kommunene som vedrører disse 
prisavslagene/tilskuddene. Dette blir ansett som unødvendig, 
fordi nettovirkningen for HK totalt sett blir lik null. I 
følge HK føres heller ikke dette hverken i HKs eller 
kommunenes budsjett og regnskaper 
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Når det gjelder kryssubsidiering mellom virksomheter vil vi 
vise til forskriftene til energilovene, jfr. § 4-4 punkt a, 
der det uttrykkes at direkte og indirekte overføringer av 
midler mellom monopolvirksomhet og annen virksomhet skal 
fremgå av regnskapene. Forskriftene setter derfor ikke noe 
absolutt forbud mot overføringer av midler mellom 
virksomhetsområder, men krever at kryssubsidieringen 
synliggjøres. 

Dette leddet har også relevans for HK, selv om everket i den 
aktuelle saken hevder at de ikke har overført midler fra 
overføringssiden til kraftomsetningsvirksomheten, men at de 
nevnte prisavslagene blir dekket som tilskudd fra 
eierkommunene. 

Selv om forskriftene ikke setter noe klart forbud mot 
kryssubsidering, betyr likevel ikke dette at et everk som både 
har monopolbaserte og konkurranseutsatte virksomhetsområder, 
aktivt kan bruke monopolvirksomheten for å oppnå 
konkurransefordeler for kraftomsetningen. 

Det er også etter NVEs oppfatning grenser for hva som kan tas 
ut som utbytte av eierene og hvor store midler som kan 
overføres fra monopoldelen til konkurranseutsatte 
virksomheter. Etter NVEs syn bør det bl.a. være et rimelig 
forhold mellom everkets soliditet, kostnadseffektivitet og 
prissetting etc. på den ene side, og de midler som blir tatt 
ut aveverket som utbytte til eierne eller overført til andre 
virksomheter på den andre side. 

Det er også viktig å påse at det ikke tas ut overskudd i en 
grad som kan gi kostnadsøkning på lengre sikt, f.eks. ved at 
gjennomføringen av nødvendige vedlikeholds- og 
investeringsoppgaver utsettes for å oppnå kortsiktige 
gevinster, noe som kan påføre everket og dermed nettbrukerne 
merkostnader. 

Avslutningsvis vil vi med bakgrunn i de prisavslag som HK gir 
sine totalkunder også vise til forskriftenes § 4-4, punkt a, 
femte ledd som krever at everket fra og med 1993 skal gi en 
oversikt over alternative verdier for omsatt kraft, herunder 
for den kraft som er omsatt internt. Dette betyr at HK i den 
grad everket selger kraft, f.eks. til lokale kunder, til en 
lavere pris enn den pris som ville vært oppnåelig i markedet 
(eller event. lavere enn kostpris), skal opplyse om dette i 
sine årsberetninger eller på annen måte. Forskriftene krever 
mao. at også denne formen for subsidiering blir synliggjort, 
og NVE vil be om at HK tar hensyn til dette. 

Eierforhold. Nettoavregninger. 

Av ulike årsaker har ikke HK fakturert Norges Statsbaner (NSB) 
og Hemsedal Kraftlag for all kraft disse kundene har overført 
i HKs nett. Årsaken til dette er at disse brukerne har 
eierskap i HKs regionalnett. 

Når det gjelder NSB har dette selskapet eiendomsretten til 
deler av regionalnettet innenfor HKs forsyningsområde. HK 
forestår drift og vedlikehold av den del av nettet som NSB 
eier. Drifts- og vedlikeholdskostnader utføres av HK for eiers 
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regning. Kostnadene for den del av nettet som NSB eier, inngår 
derfor ikke i HKs tariffkalkylegrunnlag. HK disponerer NSBs 
nett for egne overføringer. 

Slik praksis er idag avregnes ikke NSB for overføringer i HKs 
nett, og vice versa. Det forutsettes m.a.o. et nettooppgjør 
som hvert år antas å balansere i null. Disse forholdene holdes 
utenfor HKs budsjett og regnskap. 

Etter NVEs vurderinger bør ikke slike nettobetraktninger 
forekomme, da dette medfører at deler av HKs faktiske utgifter 
og inntekter ikke synliggjøres. Slike nettobetraktninger vil 
også gjøre det vanskeligere å fremskaffe et riktig 
kostnadsgrunnlag for everkets overføringstariffer. 

HK bør derfor endre sine rutiner slik at alle everkets 
faktiske brutto inntekter og utgifter registreres i 
regnskapene. HK bør derfor etablere nye avtaler i forhold til 
NSB som oppfyller disse kravene. Hvis eventuelt HK leier 
nettet fra NSB må godtgjørelsen for dette føres som kostnader 
i HKs regnskaper, og vil inngå som en del av kalkylegrunnlaget 
for tariffberegningene. Likeledes må NSB faktureres for sine 
overføringer i HKs nett iht. til gjeldende tariffer for 
aktuelt uttakspunkt. Slike bruttoføringer bør gjennomføres 
selv om oppgjøret mellom NSB og HK resultatmessig skulle gå l 

null. 

Tilsvarende bør den praksis som HK har fulgt i forhold til 
Hemsedal Kraftlag, og som innebærer at Hemsedal Kraftlag ikke 
avregnes for overføringer av såkalt andelskraft, endres slik 
at Hemsedal Kraftlag faktureres for sine overføringer i HKs 
nett. Selv om oppgjørene mellom HK og Hemsedal Kraftlag 
resultatmessig går i balanse, bør alle HKs brutto kostnader og 
utgifter i forhold til Hemsedal Kraftlag registreres i 
regnskapene. 

Innmatingstariffer. 

HK har i sin kostnadskalkalkyle for 1993 lagt til grunn 
inntekter for innmating i nettet tilsvarende 2,4 mill. kr. 

Da pris- og kvantumsgrunnlaget for dette inntektsanslaget er 
noe uklart, bør HK utarbeide et bedre beregningsgrunnlag for å 
sikre at innmatingen i HKs nett bærer sin forholdsmessige del 
av kostnadene. 

HKs overføringstariffer. 

Alle HKs kunder er lavspentkunder og tar ut strømmen på 
nettnivå 4 og 5. HK har derfor bare utarbeidet 
overføringstariffer for disse nettnivåene. 

Everkets overføringstariffer består av et effektledd og et 
energiledd. For sine overføringskunder har HK ikke beregnet 
fastledd. 

I det følgende vil vi se nærmere på størrelsen på effektleddet 
i overføringstariffene OFl og OF2, og kommentere noen 
virkninger av ikke å bruke fastledd i disse tariffene. 
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Fastledd. 

HKs tariffer for 1993 viser at everket kun beregner fastledd 
for sine totalkunder, mens det ikke er fastsatt noe fastledd 
for de kunder som bare kjøper overføringstjenester (OF 
kunder) . 

HKs totalkunder og overføringskunder vil som følge av dette 
bli stilt overfor ulike tariffsett ved kjøp av 
overføringstjenester. Da inntektene fra fastleddet er en del 
av dekningsgrunnlaget for HKs nettkostnader, må følgelig 
effekt-og/eller energileddet i OF-tariffene økes for å dekke 
inn de faste, forbruksuavhengige kostnadene. 

Hvilke kunder som har kostnadsmessige fordeler eller ulemper 
av at everket har ulike tariffsett, er i prinsippet uavhengig 
av hvilket tariffgruppe en tilhører, men vil derimot avhenge 
av om kunden forbruksmessig er stor eller liten. 

Når det i totaltariffene til HK er innarbeidet et fastledd 
innebærer dette at i totalkundegruppen vil storkundene betale 
forholdsmessig mindre enn de mindre kundene, fordi fastleddets 
relative betydning sett vil avta med forbruket. 

For overføringsgruppen vil det være omvendt. Da denne gruppen 
ikke har noe fastledd vil alle kostnader som er knyttet til 
fastleddet måtte dekkes opp gjennom effektleddet. Dette vil 
relativt sett belaste de største kundene mest. 

Generelt skal fastleddet i tariffene dekke everkets 
forbruksuavhengige kostnader. Dette er bl.a. kostnader knyttet 
til kundeservice, enøkarbeid etc. Vanligvis vil disse 
kostnadene tilnærmelsesvis være de samme for de rene 
overføringskunder og totalkunder, slik at begge disse 
kundegruppene bør avregnes etter det samme fastleddet. 

Ved utarbeiding av nye tariffer bør derfor HK innarbeide et 
fastledd i overføringstariffene. Innføring av fastledd vil 
medføre at deler at nettkostnadene vil bli dekket over dette 
leddet, noe HK må ta hensyn ti] ved beregningen av effekt- og 
energileddet. 

Det er et krav at overføringskunder og totalkunder skal 
avregnes etter den samme overføringstariffen. Dette innebærer 
også at fastleddet knyttet til kraftoverføringen skal være lik 
for de to kundegruppene. 

Generelt sett skal det være samsvar mellom fastleddet i 
totaltariffen og fastleddet i overføringstariffen. Fastleddet 
i totaltariffen kan likevel være større enn fastleddet i 
overføringstariffen, hvis everket ønsker å dekke deler av 
kostnadene ved kraftsalget over fastleddet. Påføres everket 
merkostnader som vedrører håndteringen av kunder som kjøper 
kraft fra eksterne leverandører, kan disse kostnadene 
eventuelt dekkes gjennom et transaksjonsgebyr innenfor rammen 
av NVEs retningslinjer. 
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OF2-tariffen. 

I følge HK er everkets OF2-tariff forutsatt å gjelde for 
tariffgruppene H4, H4F, T4i, T4 og T5. 

Basert på de opplysninger som er innhentet fra HK, tilsvarer 
everkets kalkulatoriske kostnader som skal dekkes på nettnivå 
5 en enhetskostnad på 22,94 øre/kWh, levert dette uttaksnivå. 
I henhold til HKs overføringstariffer er energileddet beregnet 
til 1,7 øre/kWh. Dette gir en rest på 21,24 øre/kWh som skal 
dekkes over effektleddet. Når HK har beregnet seg et 
effektledd tilsvarende 909 kr/kW på nivå 5, så innebærer dette 
en gjennomsnittlig brukstid på 4280 timer for sine 
effektkunder på dette nivået. 

Det er er flere forhold som tilsier at denne brukstiden, og 
dermed effektleddet, er satt for høyt. Ved bruk av denne 
tariffen vil følgelig også everket få større inntekter enn 
deres kostnadskalkyle egentlig gir grunnlag for. 

Hva som er riktig brukstid for nivå 5-kundene er ikke mulig å 
anslå eksakt, fordi dette ville kreve kjennskap til målt 
maksimaleffekt hos hver enkelt sluttbruker. Men om vi tar 
utgangspunkt i undersøkelser og analyser som er gjort, vil 
brukstiden for de kundegruppene som innbefattes av OFl
tariffen til HK vanligvis ikke overstige en brukstid på i 
størrelsesorden 3500 timer. 

Som eksempel kan vi ta utgangspunkt i HKs H4-kunder, dvs. 
husholdningskundene. Denne tariffgruppen består ialt av 8838 
kunder. Everket har i sine H4-tariff forutsatt et samlet 
energiuttak på 167,7 GWh og 32,25 MW, noe som vil gi en 
brukstid for denne kundegruppen på 5200 timer. Disse tallene 
gir også at gjennomsnittsforbruket til H4-gruppen til HK er 
18973 kWh pr. år. 

En forutsetning for at denne gruppen skal komme opp i en 
brukstid på 5200 timer er at kundegruppens gjennomsnittlige 
effektuttak maksimalt er 3,65 kW. Selv om det skulle være 
spesielle forhold i Hallingdal er det åpenbart at 
husholdningens maksimale effektuttak vil være høyere enn 
dette, og dermed må også brukstiden være mindre. 

Tar vi et mer realistisk utgangspunkt, og forutsetter at H4-
gruppens maksimale effektuttak er det dobbelte, dvs. 7,3 kW l 

gjennomsnitt, vil dette halvere brukstiden til H4-kundene, 
dvs. gi en brukstid 2600 timer. 

Som nevnt omfatter OF2-tariffen andre kundegrupper enn H4-
kundene. Dette er kundegrupper som er knyttet til skoler, 
kontorbygg, butikker, helseinstitusjoner etc., og som normalt 
bidrar til å øke brukstiden. Disse kundene vil derfor bidra 
til et noe høyere effektledd, sammenlignet med en 
husholdningskunde. Uansett er det rimelig grunnlag for å hevde 
at effektleddet i OF2-tariffen er satt for høyt. 
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OF1-tariffen. 

OF1-tariffen er forutsatt å gjelde kunder som tar ut kraften 
på nettnivå 4. Bl.a. forutsettes at HKs TM-kunder avregnes 
etter denne overføringstariffen. 

HKs nettkostnader på nivå 4 resulterer i en enhetskostnad på 
12,75 øre pr. levert kWh. Trekker vi fra energileddet på 0,85 
øre/kWh, gir dette en rest på 11,90 øre/kWh som skal dekkes 
inn over effektleddet. HKs effektledd er fastsatt til 587 
kr/kW. Effektleddet forutsetter mao. en brukstid på 4933 
timer. 

også for denne tariffgruppen er det grunn for å vurdere 
brukstidsforutsetningen nærmere. 

HK har en energiinnmating på sitt nett på 432 GWh og en målt 
effektinnmating på 95 MW. Dette gir en brukstid for 
maksimaleffekten på 4547 timer. Dette er en sammenlagret 
brukstid. 

Generelt vil sammenlagret brukstid (inkl. nettapet) , referert 
HKs innmatingspunkter, vanligvis være større enn summen av 
alle brukstider referert sluttbrukerne. Dette innebærer at 
effektleddet i overføringstariffene må baseres på en lavere 
brukstid, enn den sammenlagrede brukstid som mates inn i 
nettet til HK. 

Når effektleddet i HKs OF1-tariff forutsetter en brukstid på 
4933 timer, mens sammenlagret brukstid faktisk ligger på 4547 
timer, viser dette på at effektleddet i denne 
overføringstariffen ligger for høyt. 

Hva er så et rimelig anslag for brukstiden for OF1-kundene? 

I følge HKs strømtariffer for 1993 skal everkets TM-kunder 
betale en overføringspris tilsvarende OF1-tariffen. TM-kundene 
har måleutstyr for registrering av både energiforbruk og 
maksimaleffekt. 

Tar vi så utgangspunkt i everkets TM-tariff viser 
tallmaterialet fra HK at denne kundegruppen i 1993 vil ha et 
energiuttak på 49,7 GWh og et effektuttak på 13,3 MW. Dette 
gir en faktisk brukstid på 3736 timer. 

Legges denne brukstiden til grunn for beregning av 
effektleddet i OF1-tariffen, i stedet for 4933 timer, vil 
dette gi en effektledd på 445 kr/kW, dvs. 142 kr/kW lavere enn 
beregnet av HK i sin overføringstariff OF1. 

også for OF1-tariffen er det nødvendig å ha kjennskap til de 
faktiske effektuttakene på nivå 4 for å kunne beregne eksakt 
den størrelse på effektleddet som gir kostnadsdekning. Når 
dette ikke er mulig må det tas utgangspunkt i antagelser om 
brukstiden som kan anses rimelige for denne kundegruppen. Det 
kan her nevnes at basert på undersøkelser ligger brukstiden 
for de kunder som tar ut kraften på nivå 4 i størrelsesorden 
4000 timer. 
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Prissammenligning. 

Basert på opplysninger fra everkene har NVE utarbeidet en 
tariffstatistikk for 1993. 

Dette tallmaterialet viser at HKs overføringstariffer for 
næringskunder med uttak på nettnivå 51 gir en resulterende 
overføringspris på 24 / 4 øre/kWh. Tilsvarende tall for Buskerud 
fylke og hele landet gir en veiet gjennomsnitt på hhv. 18 / 8 og 
18 / 2 øre/kWh. I disse beregningen er effektleddet omregnet 
etter en standard brukstid på 4000 timer l mens fastleddet er 
omregnet etter et standard kvantum på 200 MHh. 

Som begrunnelse for everkets høye overføringstariffer l viser 
HK til at det er foretatt store investeringer de seneste 
åreneI og at HK også i årene framover vil ha et relativt høyt 
investeringsnivå. 

Selv om vi tar hensyn til de feilkilder som ligger i denne 
prissammenligningenI og de særlige forhold som måtte være l 

HKs nettområde (herunder investeringsnivået) I gir denne 
prisundersøkelsen en klar indikasjon på at HKs 
overføringstariffer er satt for høyt. 

vi vil også gjenta det som er uttrykt i det ovenstående I at 
det etter NVEs syn bør være et rimelig forhold mellom 
utbetaling av utbytte til eiere og overføringer av midler fra 
monopolselskapet l overføringstariffer etc. 

Konklusjoner. Vedtak. 

Etter de samtaler vi har hatt med Hallingdal Kraftlag har 
everket selv sett nødvendigheten av å revidere sine tariffer l 
og HK har allerede tatt et initiativ for å gjennomføre dette. 

Sammen med den gjennomgang som er gjort i brevet I vil NVE be 
om at Hallingdal Kraftlag straks utarbeider nye 
overføringstariffer. 

De nye overføringstariffene gis virkning fra 01.01.93. 

Ved beregning av nye overføringstariffer må HK ta hensyn til 
det som er sagt i det foregående vedr. bruk av fastledd l 
forutsetninger om brukstider etc. 

Som delvis gjengitt i dette brevet er det NVEs inntrykk at 
Hallingdal Kraftlag på noen områder praktiserer nettoføringer. 
Dette medfører at viktige opplysninger om brutto inntekter og 
utgifter holdes skjultlog vanskeliggjør bl.a. kontrollen med 
HKs regnskaper. 
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NVE vil derfor be om at HK gjennomgår sine økonomi
styringssystemer, med tanke på en større synliggjøring av 
interne og eksterne transaksjoner, dvs. inn- og utbetalinger, 
overføringer, utdeling av utbytte etc. Innenfor dette ligger 
at HK må utarbeide sine budsjetter og regnskaper basert på 
bruttoføringero 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

-\! \ 
\ .. J 
\ '\J',' .\ 

Jan Moen\ 
avdeling~direktør 

Likelydende brever sendt: Hallingdal Kraftlag 

Kopi til: Nærings- og energidepartementet 

,f l' 
! /, 

I: ,! J 

/~/JCvqe0 
J9n sa~{:n 
seksjonssjef 

DUIIlI' a'gjllrd"'1l kau ":',klag,,, til Nær;ngs- og ellergideparteuH·utet inn!'n J uk!'r' fra eld tidslHmkt uuderrdning er kommet 

fr:ulI tjl par1"lI!', jfr. forvaltning,lovl'lls ~ VI. En eVPllhwll klag!' skallwgnlJlnt" skriftlig, stiks til N:erings- og 
t'fwq.,:idt'!lar1t-mt'I1td Cl!.! \t'l](ft~ g,j(lJlJlom NVE. 



SAK NR. 8 



NVE 

vår ref. 
0326/93/655_8 
MM/AVE 

R00KOPi 
Vår dato 

t' I 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK Deres ref. 
C L \..' ... ~': 

Deres dato 

Sør-Trøndelag Kraftselskap 
Postboks 3755 

7002 TRONDHEIM 

Saksbehandler: 
Arne Venjum, MM 
22959258 

UENIGHET OM NETTVIVÅ MELLOM SØR-TRØNDELAG KRAFTSELSKAP OG A/S 
FRØYA FISKEINDUSTRI 

vi viser til brev av 05.01.93 fra Frøya Fiskeindustri (FF). 

I brevet vises det til at FF idag blir avregnet etter everkets 
punkttariff for uttak på nivå 5, men bedriften mener at de 
tilfredsstiller kravene til å avregnes som nivå 4-kunde. 

Sør-Trøndelag Kraftselskap (STK) har i brev av 28.01.93 gitt 
sine kommentarer til FFs brev. 

NVE har forøvrig tidligere behandlet denne saken som 
forespørsel, jfr. NVEs brev av 30.11.93. 

Faktiske opplysninger. 

Frøya Fiskeindustri har et årlig energiforbruk på ca. 6,3 GWh, 
og maksimalt effektuttak på vel 1300 kW. 

FF forsynes over 2 x 1000 kVA trafoer som er plassert i en 
felles kiosk inne på bedriftens område. Lavspentnettet mellom 
trafokiosken og bedriftens hovedtavle består av ca. 720 m 
kabel, fordelt på parallelle kabellengder a 45 m. STK står som 
eier av lavspentanlegget frem til hovedtavlen, og har i 
hovedsak bekostet dette nettet. Anleggskostnadene for 
lavspentnettet er av STK anslått til omkring 100 000 kr (1988-
priser) . 

Måling av bedriftens strømforbruk skjer som fellesrnåling ved 
bedriftens hovedtavle. 

Konlo,rar.)/1},~;se. !v1/ddelttJunsoate 29 
Posudrcsse. fJos/boks 509( Mal 

0301 o.elo 3 

TI'/e/o/l (U~)) D:} .I}:.) 

!il!,};n>. ~?5 !Jl/ 00 
Tll!/J\ /(J3:- l , t../V! () N 

[--/, !')!\:>;,,) ()629 05. /5026 
{'Ix: ;',: !IS035052055 



NVEs vurderinger. 

NVE har i sitt rundskriv MM 8-92 av 10.08.92 anbefalt at en 
storforbruker bør kunne avregnes som nettstasjonskunde, dvs. 
nettnivå 4, selv om netteier har betalt og eier noen meter 
med lavspentkabel etter nettstasjonen. 

2 

I NVEs brev av 30.11.93 ble det fastslått at FF i prinsippet 
tilfredsstiller de krav som er satt for å kunne avregnes som 
nettstasjonskunde, men at det kunne diskuteres om omfanget av 
lavspentanlegget er aven slik størrelse at det faller utenfor 
de krav som settes for å kunne avregnes som nettstasjonskunde. 

Når det gjelder praktiseringen av rundskriv MM 8-92, har ikke 
NVE funnet det riktig og knytte eksakte tallstørrelser til 
begrepene "storforbruker" og "noen meter med lavspentkabel" , 
fordi dette vil avhenge av det faktiske nettbildet i hvert 
enkelt tilfelle, kostnader for lavspentnettet, 
forbruksstørrelse etc. I den enkelte sak vil det også ofte 
være særlige forhold som krever skjønnsmessige vurderinger. 

I den konkrete saken utgjør som nevnt lavspentnettet mellom 
trafokiosken og tavlerommet en samlet kabellengde på 720 m. Om 
vi her legger en alminnelig språkforståelse til grunn, kan 720 
m kabel sies å være noe mer enn det som ligger i uttrykket 
"noen meter med lavspentkabel". 

Ved praktiseringen av det omtalte rundskrivet, har ikke NVE 
lagt til grunn en absolutt fortolkning av uttrykket "noen 
meter med lavspentkabel", men vurdert dette i forhold til 
lavspentnettets kostnader og det faktiske strømforbruket til 
den enkelte kunde. 

Med dette utgangspunkt er det NVEs standpunkt at i forhold til 
Frøya Fiskeindustris betydelige energi- og effektforbruk, har 
ikke det aktuelle lavspentanlegget et volum- og kostnadsmessig 
omfang som gjør at FF faller utenfor den kundegruppe som etter 
NVEs vurdering skal avregnes som nettstasjonskunde (nettnivå 
4) . 

Vi kan her nevne at energi- og effektforbruket til FF er flere 
ganger høyere, enn det som etter NVEs syn er tilstrekkelig for 
å bli oppfattet som storforbruker. 



Konklusjon. Vedtak. 

Basert på den gjennomgang som er gjort i det ovenstående er 
det NVEs avgjørelse at Frøya Fiskeindustri oppfyller de 
betingelser som er satt for å avregnes etter de tariffer som 
gjelder for uttak på nettnivå 40 

Dette vedtaket blir gitt virkning fra den dato Frøya 
Fiskeindustri brakte saken inn til NVE for avgjørelse, dvs. 
05.01.93. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

Jan Moen 
avdelingsdirektør 

Likelydende brev til: Als Frøya Fiskeindustri 

Kopi til: Nærings- og energidepartementet 

Jon Sagen 
seksjonssjef 

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og p-Ilergidepartementet innen 3 nker fra det tid~Jlunkt underretning er kommet 
fram til partene, jfr. forvaltningslovens § VI. En eventueU klage skal begrunnes skriftlig, stilt'!; til N;erings- og 
eneq.:idepartementet og sendes gjennom NVE. 
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NVE 
NORGES \!.L..SSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Asker Elverk 
Postboks 280 
1371 Asker 

vår ref. 
0582/93/655.8 
MM/DHJ 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Didrik Hjort, MM 
Tlf. 22 95 92 97 

ASKER ELVERKS VILKÅR FOR KRAFTOVERFØRING 
KLAGE FRA MILJØKVALITET 

RØOKOPJ 
vår dato 

Deres dato 

NVE har mottatt klage datert 25.01.93 fra Miljøkvalitet As på 
Asker Elverks vilkår for kraftoverføring. Ifølge energilovens 
forskrifter, § 4-4 b) siste ledd, skal NVE treffe avgjørelse i 
tvistesaker. 

Generelle opplysninger 
Asker Elverk (AE) har 20.000 strømkunder og budsjetterer i 
1993 med en netto leveranse på 658 GWh. AE har 80 ansatte. 
Fra mars 1993 av er everket organisert i følgende seksjoner: 
Teknisk seksjon (nettdrift), Energiseksjon (kraftomsetning) og 
Administrasjon. AE ble stiftet i 1917 og eies av Asker kommu
ne. 

Miljøkvalitet, Drammen, ble etablert i 1991 og har 1 ansatt. 
Firmaet opererer som trader i kraftmarkedet. Firmaets kunder 
forbruker tilsammen 45 GWh pr. år. 

Miljøkvalitets klage gjelder dagligvarebutikken Kiwi-Mini
pris AS i Asker. 

Klagepunkt 
Klagen inneholder bare ett klagepunkt: everkets krav om in
stallering av timesmåler. Måleren er allerede installert. 
Miljøkvalitet opplyser i klagebrevet at Kiwi-Minipris "er en 
dagligvarebutikk som bruker ca. 200.000 kWh i året og som har 
en fastkrafcavtale med oss. vi har ingen krav om timeregi
streringsutstyr og har blitt enig med mange andre elverk om å 
bruke vanlige målere hos våre kunder av tilsvarende størrelse 
og type." 

AEs Kirsten Holme opplyser at everket har som mål å sette 
opp timesmålere hos alle sine næringskunder - også de som 
kjøper kraft av AE. Foreløpig konsentrerer everket seg om å 
installere timesrnålere hos nivå 4-kundene. Everket tar et 

NYLL Leiefon nr. 22 9S 95 95 og nYLt fax nr. 22 95 90 00 

";\ ' 
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målergebyr på 3000 kr pr. år. på sikt skal gebyret bakes inn 
i overføringstariffen. 

'Transaksjonskostnader' vil si merkostnader påført everket 
som følge av at kunden kjøper kraften fra annen kraftleveran
dør. Når alle kunder i en kundegruppe - uansett hvem de 
kjøper kraften av - pålegges timesmåler og ilegges målergebyr, 
kan det ikke lenger kalles "transaksjonsgebyr". Siden dette 
ennå ikke er situasjonen hos AE, vil vi nedenfor drøfte dette 
som et transaksjonsgebyr. 

I NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer, 
datert mars 1992, heter det på side 6: "Transaksjonskostnader 
eller andre særkostnader som belastes de rene overføringskun
dene, kan ikke settes høyere enn 5000 kr. pr. kunde pr. år." 

I NVEs rundskriv MM 2-93, datert 06.04.93, om transaksjons
gebyr m.m., ble retningslinjene presisert (på side 2): "Vi 
vil presisere at dette er å forstå slik at taket på 5000 kr. 
pr. år omfatter summen av alle de merkostnader som faktureres, 
inkludert eventuell målerleie." 

Videre sier vi (på side 2) at "NVE vil advare mot automa
tisk og ukritisk installering av timesmålere ved enhver avtale 
der andre enn det lokale everk er leverandør. Det er vår 
erfaring at alternative løsninger, f.eks. bruk av predefinerte 
belastningskurver og periodisk manuell avlesning av energifor
bruket, i mange tilfeller gir et tilstrekkelig grunnlag for en 
tilfredsstillende avregning." 

Etter NVEs vurdering er Kiwi-Minipris trolig et eksempel på 
ukritisk installering av timesmåler. vi oppfordrer AE til å 
gå over til mer smidig kundebehandling på dette punktet. 
Everkets policy om å påtvinge et stort antall strømkunder 
timesmåler, fortoner seg for oss som en kostbar løsning. Dog 
merker vi oss at AE har lagt seg på et moderat målergebyr 
(3000 kr) . 

NVE vil ikke pålegge everket å frafalle kravet om timesmå
ler, sålenge transaksjonsgebyret ikke overstiger 5000 kr pr. 
år. 

Telekostnader. Miljøkvalitet skriver videre: "I tillegg til 
kostnadene for måleren er vi også blitt pålagt å legge inn en 
egen telelinje for fjernavlesning av måleren." Terje Navjord 
i Kiwi servicekontor, Lier, opplyser at butikken i Asker hadde 
ledig kapasitet på eksisterende telefonlinje, men at AE for
langte en ekstra linje. AEs Kirsten Holme forklarer dette med 
at det var en telefax tilknyttet linjen, og denne ville ha 
forstyrret Maxigyren, dvs. timesmåleren. Linjen kan imidler
tid godt benyttes også til telefon. 

Kostnadene for telelinjen er så langt blitt båret av Kiwi
Minipris. Ifølge Navjord tok Televerket et installasjonsgebyr 
på 1500 kr. Løpende kostnader utgjøres av Televerkets fast
avgift på 1404 kr pr. år. Tellerskritt påløper ikke, ettersom 
strømmåleren alltid oppringes aveverket. 

Telekostnadene følger av kravet om timesmåler. Endel 
fjernavlesningssystemer kommuniserer via el-nettet, med den 
følge at kommunikasjonskostnadene inkluderes i kostnadsgrunn
laget for transaksjonsgebyret. på denne bakgrunn bestemmer 
NVE ac det årlige transaksjonsgebyret som Kiwi-Minipris beta
ler ti~ AE, skal beløpe seg til maksimum 5000 kr minus doku
menterte telekostnader (installas]onsgebyr og løpende kostna
der) i forbindelse med strømmålingen, som Kiwl-Minipris beta
ler til Televerket. 
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Konklusjon og vedtak 
NVE vil ikke pålegge everket å frafalle kravet om timesmåler, 
sålenge transaksjonsgebyret ikke overstiger 5000 kr pr. år 
minus telekostnader i forbindelse med strømmålingen. 

Vennlig hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

~~~~ 
Kopi til Miljøkvalitet og Noe, 

I 

j;//f 
jJ/J~~ /onv S gen 
/Seksj nssj ef 

Energi- og vassdragsavdelingen. 

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 
uker fra det tidspunktet underretning er kommet fram til partene, jf. 
forvaltningslovens § VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles 
til Nærings- og energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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.. l: t JUNI 1993 
Deres dato 

TVIST OM OVERFØRINGSTARIFF MELLOM MILJØKVALITET AS OG VÅLE 
KOMM. EL VERK . 

vi viser til brev fra Miljøkvalitet As av 07.01.93 vedr. klage 
på overføringstariffen til Våle Kornm. Elverk (heretter kalt 
VKE) . 

I brevet klager Miljøkvalitet over tre ulike forhold: for høy 
overføringstariff, for høyt transaksjonsgebyr og VKEs krav om 
bankgaranti. Klagepunktene behandles i nevnte rekkefølge. 

1. Overføringstariff. 

VKEs tariffoversikt viser at det skilles mellom 5 ulike 
punkttariffer for prioritert overføring. Tariffene for 
hushOldning/jordbruk og små næringsvirksomhet på nettnivå 5 er 
utformet med fastledd og energiledd. Tariffene for stor 
næringsvirksomhet på nivå 3, 4 og 5 har fastledd, energiledd 
og effektledd. 

Miljøkvalitet klager eksplisitt på VKEs punkttariff for stor 
næringsvirksomhet på nettnivå 5. Denne er oppgitt med et årlig 
fastledd på 2250 kr, energiledd på 6,86 øre/kWh og effektledd 
på 581 kr/kW. For en kunde med 50 kW og brukstid 4000 timer 
utgjør dette omregnet en pris på 22,5 øre/kWh. 

Sammenligning med andre everks tariffer viser at denne prisen 
ligger betydelig over både landsgjennomsnittet (18,2 øre/kWh) 
og gjennomsnittet for Vestfold (16 , 3 øre/kWh) o 

NYtt telefon Dr. 22 95 95 95 og nytt fax nr. 22 95 90 00 
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Sammenlignet med VKEs øvrige tariffer for kunder på nivå 5, 
ligger den nevnte prisen også betydelig høyere enn disse. 
Tariffen for små næringsvirksomheter gir omregnet pris for 
samme kunde på 19,3 øre/kWh. 

Forøvrig kan NVE ikke finne grunnlag for å si at VKEs to 
øvrige tariffer for nivå 5 ligger urimelig høyt i forhold til 
landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Vestfold. Disse er 
altså begge utformet med bare fastledd og energiledd. 

Det framgår av VKEs beregningsgrunnlag at det er lagt til 
grunn en brukstid på omlag 7100 timer for husholdning/jordbruk 
og små næringsvirksomhet ved beregning av effektgrunnlag for 
fordeling av kostnader på effektledd. Statistiske beregninger 
gjort av EFI tyder på at brukstiden for den høyeste time
verdien i året for disse kundegruppene kan forventes å være 
3500 timer for gruppen husholdning/jordbruk og 4000 timer for 
gruppen små næringsvirksomhet. 

VKE opplyser at kundene i Våle avregnes etter snittet av de 4 
høyeste månedlige maksimaleffektene, med 15 minutters opp
løsningstid. EFls beregninger viser at slik avregning i 
gjennomsnitt for hele kundemassen gir tilnærmet samme effekt 
som den høyeste timeverdien i året. 

VKE vedgår at den benyttede brukstid er for høy, men mener 
samtidig at kundestruktur og forbruksmønster i Våle er aven 
slik art at gjennomsnittlige erfaringstall fra andre deler av 
landet ikke uten videre kan brukes. VKE viser til tilfeldige 
stikkprøver målt hos 18 slike kunder i Våle som viser tildels 
meget høy brukstid. Ut fra dette hevder VKE at en gjennom
snittlig brukstid på 4000 timer for begge de to gruppene bør 
ligge til grunn i deres beregninger. 

NVE vil påpeke at de 18 stikkprøvene VKE henviser til neppe er 
representative som et gjennomsnitt for de aktuelle kunde
gruppene. Stikkprøvekundene har i snitt et årsforbruk på 127 
MWh, mens gjennomsnittskunden i Våle bruker 23 MWh. 

Det er NVEs oppfatning at VKEs dokumentasjon av brukstida til 
disse kundegruppene i Våle er for usikker til å kunne til
legges vesentlig vekt. NVE mener derfor at det i tariffene for 
1993 må legges til grunn et anslag basert på erfaringstall fra 
tilsvarende kundegrupper i andre deler av landet. Slike 
erfaringstall tilsier brukstider på 3500 timer for gruppen 
husholdning/jordbruk og 4000 timer for gruppen små nærings
virksomhet. Det anbefales videre at VKE før tariffene for 1994 
fastsettes, foretar en grundig gjennomgang for å dokumentere 
disse forholdene. 
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VKE oppgir i sin tariffoversikt 3 ulike tariffer på nivå 5: 
Husholdning/jordbruk, små næringsvirksomhet og stor nærings
virksomhet. De to første har fastledd og energiledd, mens stor 
næringsvirksomhet i tillegg har effektledd og følgelig trenger 
effektmåling. Grensa mellom små og stor næringsvirksomhet er 
ikke klart definert. Miljøkvalitet opplyser at to av deres 
kunder i Våle er gårdsbruk, men blir likefullt belastet med 
overføringstariff for stor næringsvirksomhet. 

VKE opplyser at deres avregning mot Vestfold Kraftselskap 
krever målt maksimal effekt hos overføringskunder med annen 
kraftleverandør. Derfor blir alle overføringskunder avregnet 
etter tariffen for stor næringsvirksomhet. De to tariffene med 
kun fastledd og energiledd kan derfor ikke brukes i praksis. 

på telefon til Vestfold Kraftselskap får NVE opplyst at nevnte 
maksimalmåling ikke benyttes til noe som helst, og at VK ikke 
krever slike tall innrapportert fra VKE. 

NVE vil derfor fastslå VKE ikke kan installere effektmålere 
hos kunder der eneste begrunnelse er at de skifter kraft
leverandør. VKE må definere klare kriterier for hvilke kunder 
som naturlig skal tilbys de 3 ulike tariffene på nivå 5, og 
tilrettelegge ordninger som gjør tariffene brukbare i praksis. 

2. Transaksjonsgebyr. 

Miljøkvalitet klager i sitt brev over VKEs transaksjonsgebyr, 
som er 2000 kr/kunde,år. Under saksbehandlingen opplyser VKE 
at 2000 kr var en midlertidig sats som ble satt før de hadde 
tilstrekkelig grunnlag. Transaksjonsgebyret ble senere justert 
opp til 3350 kr/år. 

Miljøkvalitet mener at VKE ikke kan kreve transaksjonsgebyr 
for disse kundene. De er blitt enig med Vestfold Kraftselskap 
om en forhåndsdefinert forbruksprofil med avregning hver 
måned, og trenger dermed ikke timesregistrering. Miljøkvalitet 
mener kundene selv kan lese av målerne hver måned, og hevder 
at VKE ikke får merarbeid med en slik ordning. 

VKE har oversendt til NVE dokumentasjon som begrunner deres 
transaksjonsgebyr. Det er lagt til grunn kostnader for 
etablering og oppfølging av nettavtale, etablering og 
vedlikehold av maksimalmåling, månedlig avlesning/plombering 
av maksimalmåler og månedlig rapportering av fremmed kraft til 
VK. 

Det er NVEs oppfatning at kostnader vedrørende maksimalmåling 
ikke kan dekkes gjennom transaksjonsgebyr. Som avklart under 



4 

pkt. l er maksimalmåling ikke nødvendig for håndtering av 
kraftkontrakter med annen leverandør. Det eneste formålet med 
slik maksimalmåling er derfor avregning av overføring for 
kunder som har tariff med effektledd. NVE forutsetter at alle 
kostnader til slik maks imalmål ing , både kostnader til utstyr 
og avlesning, innkalkuleres i overføringstariffens fastledd. 

Dette medfører videre at de kostnader som er lagt til grunn 
for månedlig avlesning synes høye. NVE mener det må være mulig 
å tilrettelegge effektive ordninger for månedlig avlesning av 
energirnålere til lavere kostnader enn det som her er lagt til 
grunn. 

på grunnlag av disse vurderingene fra NVE, har VKE under 
saksbehandlingen utarbeidet nye satser for transaksjonsgebyr 
og oversendt dokumentasjon til NVE. Satsen for kunder med 
predefinert uttaksprofil er nå beregnet til 2400 kr/kunde,år. 

I denne beregningen er kostnadene til maksimalmåling trukket 
ut, og kostnadene til avlesning vesentlig redusert. 

NVE kan ikke finne grunnlag for å påpeke at det nye 
transaksjonsgebyret er for høyt. 

3. Bankgaranti. 

Miljøkvalitet opptrer som nettkunde overfor VKE i alle sine 
kraftkontrakter med kunder i Våle. Nettleie faktureres fra VKE 
til Miljøkvalitet hver måned. VKE krever bankgaranti for en 
måneds nettleie, noe Miljøkvalitet mener de ikke har rett til 
uten saklig grunn. 

I rundskriv MM 2-93 gir NVE noen presiseringer av hvilke 
retningslinjer som bør gjelde i slike saker. I rundskrivet 
slås det fast at netteier ikke må diskriminere mellom brukere 
av nettet. Regler og praksis må være uavhengig av om kundene 
er totalkunder, om de kjøper kraft fra ekstern leverandør og 
har individuell nettavtale med netteier, eller om det dreier 
seg om en ekstern leverandør med nettleieavtale for en eller 
flere sluttbrukere. 

Videre heter det i rundskrivet at krav om sikkerhet for 
nettleie må begrunnes på individuelt og særlig grunnlag, og 
ikke fastsettes som generelle vilkår. Det vises til Norges 
Energiverkforbunds "Norm for kontrakt om levering av elektrisk 
kraft", der det heter at everket kan kreve at abonnenten 
stiller sikkerhet for riktig betaling ved forfall i særlige 
tilfeller. Uttrykket "i særlige" tilfeller er benyttet for å 
vise at det dreier seg om unntaksregler. 



I kommentarene til normen heter det videre at sikkerhet kan 
kreves når vedkommende abonnent tidligere har gjort seg 
skyldig i vedvarende eller gjentatte mislighold, eller der det 
som følge av konkrete omstendigheter er god grunn til å frykte 
for at strømregningen ikke vil bli betalt ved forfall. 

VKE hevder at NVEs rundskriv ser ut til å overse at leverings
kontraktens formulering om sikkerhet for riktig betaling er 
utarbeidet på bakgrunn av de tradisjonelle lokale abonnements
forhold som eksisterte før energilova. 

VKE poengterer at i et nettleie-forhold som det her er snakk 
om, vil en stenging etter manglende betaling gå ut over 
tredjemanno Denne kan for sin del godt ha gjort opp med 
nettkunden, og kan således ikke lastes. Dette forsøker VKE å 
unngå ved å forlange bankgaranti fra eksterne leverandører som 
etter deres vurdering har tvilsom økonomisk basis. VKE mener 
at dette ikke har med diskriminering å gjøre, men er tvert 
imot en måte å sørge for at alle kunder i VKEs område er 
sikret mot utidig stenging. 

NVE er enig med VKE i at det vil være uheldig om manglende 
betaling fra nettkunden går ut over sluttkunden som en 
uskyldig tredje part. Dette må imidlertid betraktes som en 
risiko sluttkunden påtar seg ved å inngå kontrakt med en 
fremmed leverandør som mellomledd mellom seg og everket. 

VKE opplyser videre at Miljøkvalitet Als ved sist avlagte 
regnskap hadde spist av aksjekapitalen på kr. 50.000, og at 
firmaet med nød og neppe kom seg ut aven økonomisk knipe for 
et års tid siden. De poengterer at når det handles med kraft, 
vil selv små prisendringer gi store økonomiske utslag, og da 
blir kr. 50.000 for småpenger å regne. VKE ønsker ikke å 
gamble på Miljøkvalitets prinsipper, og ber om at hans krav om 
å slippe bankgaranti avvises. 

I NVEs vurderinger vil det primært bli lagt vekt på om kunden 
tidligere har gjort seg skyldig i mislighold overfor netteier. 
Det åpnes imidlertid for mulighet til å stille krav om sikker
het også når andre grunner tilsier stor risiko for framtidig 
mislighold. NVE vil i slike tilfeller kreve at netteier 
sannsynliggjør at det er vesentlig større risiko for mislig
hold fra den aktuelle kunden enn det som er tilfelle for 
kunder flest. 

NVE har forespurt en del everk som har Miljøkvalitet som 
kunde. Felles for disse er at de ikke har særlig langvarige 
kundeforhold å vise til, men ingen har så langt noe å utsette 
på Miljøkvalitets betalingsevne. 
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NVE har dessuten innhentet en del opplysninger fra Miljø
kvalitet vedrørende deres forretningsdrift, bl.a. regnskapet 
for 1992. Heller ikke dette gir NVE grunnlag for mistanke om 
dårlig betalingsevne, 

Slik NVE har fått framstilt saken fra VKE, og etter det NVE 
selv har kunnet bringe på det rene om Miljøkvalitet, kan vi 
derfor ikke finne tilstrekkelig grunnlag til å gi VKE medhold 
i sitt krav om bankgaranti fra Miljøkvalitet. 

Kommentar. 

De vedtak NVE har gjort i denne saken gis virkning fra klage
tidspunktet. 

Med hilsen 
Enøk og markedsavdelingen 

Jan Moen 
avdelingsdirektør 

Likelydende brev: 

KOpi: 

Jon Sagen 
seksjonssjef 

Miljøkvalitet As 

Nærings- og Energidepartementet 

Denne avgjørehen kan ik'\klages til Nærings, og Energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet 

fram til partene, jf L forvaltningslovens § VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftl~, stilt'S til Nærings, og 

Energidepartl'mentet og sendes gjennom NVE. 
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ASKER ELVERKS OVERFØRINGSTARIFFER 
KLAGE FRA NORGESKRAFT AS 

var aaLo 

Deres dato 
22_10.92 

NVE har mottatt klage datert 3.7.92 fra Norgeskraft på Asker 
Elverks overføringstariffer til VEAS og andre kunder. Ifølge 
energilovens forskrift, § 4-4 b) siste ledd, skal NVE treffe 
avgjørelse i tvistesaker. 

I brev av 22.10.92 ga Asker Elverk sine kommentarer eil 
klagen. 

Generelle opplysninger 
Asker Elverk (AE) sitt el-nett omfatter nettniåvene l (130 kV
og 45 kV-linjer), 2 (hovedtrafo) , 3 (20 kV-linjer), 4 (nett
stasjon) og 5 (lavspentnett) . Overliggende nett er dels 
sentralnettet (tilknytningspunkt i Hamang trafostasjon) og 
dels regionalnett (Buskerud Energiverk) . 

For 1993 har AE budsjettert med å anskaffe totalt 667 GWh 
og 158 MW, hvilket gir en sammenlagret brukstid på 4200 h. 
Tilsammen på alle nettnivåer budsjetterer everket med å levere 
netto 658 GWh og anslagsvis 165 MW, hvilket gir en gjennom
snittlig kundebrukstid på ca. 4000 h. 

Med unntak av et privateid mikrokraftverk finnes det ikke 
kraftproduksjon i AEs område. All kraft tilføres m.a.o. fra 
sentralnettet og regionalnettet i Buskerud. Everket eier 
minoritetsandeler i tre kraftverk, beliggende i 3uskerud. 

AE har 80 ansatte. Fra mars 1993 er everket organisert i 
følgende seksjoner: Teknisk seksjon (nettdrift), Energiseksjon 
(kraftomsetning) og Administrasjon. AE har 20.000 strømkun
der. AE ble stiftet i 1917 og eies av Asker kommune. 

VEAS (Vestfjorden avløpsselskap), Slemmestad, driver kloakk
renseanlegg for Storoslo vest. VEAS ble etablert 1981 og har 
40 ansatte. I 1992 hadde VEAS (bortsett fra pumpestasjon i 
Frognerparken) et strømforbruk på 21,8 GWh. Effektforbruket 
er ennå. ikke målt., men anslas aveverket eil 3:3 MW. Bruks
tiden blir dermed omlag 6600 C-~ 

Nytt telefon nr. 22 95 95 95 og nytt fax nr. 22 95 90 00 
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Kloakkrenseanlegget ble bygget i 1981. VEAS utvider for 
tiden renseanlegget, slik at strømforbruket vil stige til ca. 
35 GWh årlig. Mesteparten av økningen vil imidlertid dekkes 
aven biogassturbin. 

VEAS var kunde hos Norgeskraft i perioden 05.05.92 - 27.9.92 
(hvoretter renseanlegget igjen ble kraftkunde hos AE). Nor
geskraft sto som nettkunde hos AE, og VEAS betalte Norgeskraft 
en totalpris for kraft og kraftoverføring. AE oppgir følgende 
data for kraftoverføringen: 

Kvantum (kWh) Nett-tariff Kostnad 

Asker Elverk 7.516.080 12,9 øre/kWh 969.574 kr 

Sentralnettet - " - 2,1 øre/kWh 158.318 kr 

Sum - " - 15,0 øre/kWh l.127.892 kr 

Tabell l: Kraftoverføring til VEAS i perioden 05.05.92 -
27.9.92 og overføringstariffer betalt av Norgeskraft. Tarif
fene inkluderer nett-tapskostnader. 

Klagepunktene 
1. Tariffledd. 
Norgeskraft klager på at AEs overføringstariffer i fjor sommer 
ikke inneholdt effektledd. Klagen begrunnes med at ren ener
gitariff "fører til at abonnenter med høy brukstid, eller med 
maksimalbelastning som inntreffer utenom maksimal systembe
lastning, straffes urettmessig." 

VEAS' brukstid på 6600 h er 65 ~ 
brukstid for AEs kunder på 4000 h. 
april (smøsmeltingen) eller oktober 
det er minusgrader. 

høyere enn gjennomsnittlig 
VEAS har makseffekt i 
(høstregnet) - ikke når 

I brevet av 22.10.92 opplyste AE (side 2) at VEAS med 
virkning fra 01.11.92 "vil bli tilbudt kombitariff bestående 
av fastledd, energiledd og effektledd. Inntil nå har abonnen
ter i Asker kun blitt tilbudt tariffer uten effektledd ... 
Dette medfører at vi kjenner effektbelastningen hos våre 
kunder svært dårlig." AE har nå installert timesmålere hos 
VEAS og en rekke andre kunder. 

på nettnivå 4 har AE nå to alternative punkttariffer: en 
energitariff og en kombitariff: 1 

Energitariff nivå 4: 13,3 øre/kWh. 
Kombitariff nivå 4: 374 kr/kW + 4,0 øre/kWh 

= 13,4 øre/kWh ved 4000 h og 9,7 øre/kWh ved 6600 h. 

Kombitariffen medfører m.a.o. at VEAS, med sin høye brukstid, 
sparer (13,4 - 9,7 =) 3,7 øre/kWh. 

NVE finner det positivt at AE har innført overføringstarif
fer med både energi- og effektledd. Vi vil imidlertid ikke 
pålegge everket å etteravregne VEAS/Norgeskraft på grunnlag av 
tariff med effektledd. Begrunnelsen er at NVEs retningslinjer 
på dette punktet ikke er formulert som et absolutt krav, men 
åpner for lokale tilpasninger i en overgangsperiode, og at 

l Fastledd på 1200 kr pr. år inngår også i tariffene. 
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VEAS' effektuttak ikke er målt l 1992. 

2. Nettnivå. 
Plassering på nettnivå. Frem til 01.11.92 skilte ikke AE 
mellom nettnivå 4 og 5. AEs dengang laveste nettnivå kan 
kalles "nivå 4/5", og her var VEAS plassert mens Norgeskraft 
var kraftleverandør. I brevet av 22.10.92 opplyste AE (side 
2) at "VEAS [fra 01.11.92] er definert som kunde på nettnivå 
4". Norgeskraft mener imidlertid at VEAS hører hjemme på nivå 
3 eller et sted imellom nivå 3 og 4 (særtariff) . 

Kraften leveres VEAS med en spenning på 400 V. VEAS har 
flere uttak, som måles med fellesrnåling på 22 kV-siden av de 
seks nettstasjonene; kvantumet justeres ned med 1 % av hensyn 
til trafotap. Uttaket skjer i nærheten av nettstasjoner som 
står på bedriftens område, men eies av AE. 

på oppdrag fra Norgeskraft utarbeidet rådgivende ingeniør
firma Tron Horn et notat, datert september 1992, om "Over
føringstariffer i Asker Energiverks nett". på notatets side 8 
gis en oversikt over grunnlaget for det anleggsbidrag (til
knytningsavgift) VEAS betalte for sin nett-tilknytning i 1981: 
VEAS betalte tilsammen 2,5 mill. (1981-)kr, fordelt med 1,5 
mill. kr på 22 kV-anlegg og 1,0 mill. kr på nettstasjoner og 
lavspentanlegg. AE betalte tilsammen 350.000 kr. Tilsammen 
kostet nettanlegget 2,85 mill. kr. VEAS betalte m.a.o. nesten 
90 % av nettanleggskostnadene. 

AE bestrider ikke disse saksopplysningene, men gjør opp
merksom på at alle deres kunder må betale høye tilknytnings
avgifter. Prinsippet er at nye kunder skal betale alle nett
kostnader f.o.m. koblingsanlegg på høyspentsiden av nettsta
sjon og frem til kunden. Det hører også med i bildet at VEAS 
ville ha store og tørrisolerte trafoer. 

Behandlingen av VEAS avviker fra denne policyen forsåvidt 
som VEAS betalte 841.000 kr (aven kostnad på 936.000 kr) for 
høyspentledning. AE begrunner dette med at VEAS forlangte et 
ekstraordinært anlegg: VEAS ville ha jordkabel istedenfor 
luftledning, og VEAS ville ha reserveforsyning. Dette medfør
te ifølge AE merkostnader i størrelsesorden 841.000 kr. 

NVE finner everkets forklaring på det høye anleggsbidraget 
plausibel. Dertil kan det hevdes at anleggsbidraget, som er 
et saksforhold fra tiden før energiloven, er saken irrelevant. 
på bakgrunn av at AE eier og driver nettstasjonene, finner Vl 

at VEAS hører hjemme på nettnivå 4, hvor everket plasserte 
renseanlegget i fjor høst. 

Prisforskjell mellom nettnivåene. Imidlertid vil Vl påpeke at 
det er liten prisforskjell mellom AEs nettnivåer: 

Nettnivå 3 Nettnivå 4 Nettnivå 5 

Landsgj.snitt 416 ( 54 %) 558 (73 %) 767 (100 %) 

Asker Elverk 396 (66 %) 537 (9 O %) 596 ( 100 %) 

Tabell 2: Overføringspriser 1993 uttrykt i kr/kW pr. år. 
Prisene er omregnete punkttariffer. Kilde: NVEs statistikk 
over overføringspriser 1993, datert 07.05.93. 

Det er særlig prisforskjellen mellom nivå 4 og 5 som er liten 
hos AE. Dette forklares delvis av de høye tilknytningsavgif-



tene, som innebærer at kundene allerede har betalt store deler 
av lavspentnettet. (Til gjengjeld blir den betydelige pris
forskjellen mellom nivå 3 og 4 vanskelig å forklare.) 

AEs kriterium for innvilgelse av nettnivå 4 er at forbruks
kvantumet er større enn 0,5 GWh, dvs. ca. 125 kW. VEAS for
bruk på (3300 kW : 6 =) 550 kW pr. nettstasjon er fire ganger 
større enn de minste nivå 4-kundene. AE bør vurdere kvantums
grensen eller innføre en trappemodell med degressiv marginal
pris på nettnivå 4/5. 

NVE vil ikke pålegge AE å innføre større prisforskjell 
mellom nettnivåene. vi avventer everkets mer nøyaktige kalky
le. 

Prisavslag for Norgeskraft. NVE er av den oppfatning at 
nettnivådifferensieringen for Norgeskrafts vedkommende skal 
gis tilbakevirkende kraft til den aktuelle perioden i fjor 
sommer. Dette er i tråd med vedtak i andre tvistesaker i 
1992, der NVE påla everk å differensiere mellom nivå 4 og 5. 

på nettnivå 4 har AE nå som nevnt to alternative punkt
tariffer: en energitariff og en kombitariff. I henhold til 
ovenstående konklusjon om tariffledd, må vi ved etteravregning 
av Norgeskraft legge til grunn energitariffen, som er på 13,3 
øre/kWh. Dette er 1,7 øre/kWh lavere enn de 15,0 øre/kWh 
Norgeskraft betalte. 

I brev av 09.09.92 ber Norgeskraft om at vedtaket gis 
virkning fra leveransen startet, 05.05.92. I tvistesaker har 
vi hittil som regel lagt klagedato til grunn. Forklaringen er 
at de nye tarifferingsprinsippene har vært i en innkjørings
fase. Dette er imidlertid ikke tilfelle i denne saken: 
Differensiering mellom nivå 4 og 5 var etablert som prinsipp 
før mai 1992. Dertil kommer at kundeforholdet har et naturlig 
starttidspunkt etter innføringen av energiloven. på denne 
bakgrunn gir vi vedtaket virkning fra 05.05.92. 

Vi får dermed følgende regnestykke: 

1,7 øre/kWh * 7.516.080 kWh = 127.773 kr = 128.000 kr. 

AE skal tilbakebetale 128.000 kr til Norgeskraft. 
Også for oktober 1992 bør VEAS etteravregnes i henhold til 

en punkttariff på 13,3 øre/kWh. 

3. Uprioritert overføring. 
AE opplyser at de "kun har prioritert kanal i eget nett," men 
at de kan formidle uprioritert overføring i overliggende nett. 
Heller ikke kunder med kjelfyrt reserve innvilges uprioritert 
overføring i AEs nett. 

VEAS har ikke kjelfyrt reserve. VEAS f ønske om reservefor
syning tilsier at renseanlegget er avhengig av strømtilførsel 
med høy leveringssikkerhet. Heller ikke for renseanleggets 
forestående forbruksvekst er det aktuelt med uprioritert 
overføring. vi forstår det m.a.o. slik at dette klagepunktet 
ikke gjelder VEAS, men AEs kunder mer generelt. 

I tvistesaken mellom Bergene Holm og Vest-Telemark Kraftlag 
bestemte NVE at ved forbruksvekst utover nettets nåværende 
kapasitet skal det innvilges uprioritert overføring, som et 
alternativ til å forsterke nettet. Nærings- og Energideparte
mentet stadfestet dette prinsippet. Everket vil selv være 
tjent med å tilby uprioritert overføring i slike situasjoner: 
Man slipper å forsterke nettet. og man sikrer seg kunder som 
ellers ville ha brukt olje. 
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AE bør ikke si prinsipielt nei til uprioritert overfø
ring, men imøtekomme kundenes ønske, der det er økonomisk 
grunnlag for det. 

4. Tariffkalkylen. 
For 1992 utarbeidet ikke AE noen skikkelig overføringstariff
kalkyle, men benyttet en forenklet metode - den såkalte dek
ningsdifferansemetoden. 

I overgangsfasen var dette akseptabelt, og NVE finner ikke 
grunn til å pålegge AE å etteravregne sine kunder etter rekal
kulerte 92-tariffer. 

F.o.m. 1993 plikter alle everk å føre regnskap etter aksje
lovens bestemmelser. AE begynte med ny regnskapsførsel først 
i 1993. Som følge av dette er også everkets 93-kalkyle unøy
aktig. Everket vil høste regnskapsmessig erfaring første 
halvår 1993 og bør revidere sine overføringstariffer med 
virkning fra 1.7.93. 

I betraktning av at AE ennå ikke har fremlagt en tariffkal
kyle basert på skikkelig regnskap og budsjett, har NVE ikke 
foretatt noen gjennomgang av nåværende kalkyle. Heller ikke 
Tron Horn-notatets analyse i kapittel 3 har vi vurdert. 
Analysen konkluderer forøvrig med at AEs overføringstariffer 
er 5 øre/kWh for høye. 

Vi har nøyd oss med å sammenligne AEs overføringspriser med 
andre everks. Av NVEs statistikk over overføringspriser 
(punktpriser, dvs. omregnete punkttariffer) , datert 07.05.93, 
fremgår følgende: 

Prissammenligning. AE står oppført med en nivå 5-punktpris på 
596 kr/kW eller 14,9 øre/kWh. Dette er klart laveste pris i 
Akershus fylke. Det er 18 % under Akershus-gjennomsnittet på 
18,2 øre/kWh, som også tilsvarer landsgjennomsnittet" 

Noe av forklaringen på at AE har forholdsvis lave over
føringstariffer, er naturligvis at de har høye tilknytnings
avgifter. 

Prissammenligning er imidlertid urettferdig fordi rammebe
tingelser o.a. kostnadsfaktorer ikke tas hensyn til. Everke
nes viktigste rammebetingelse er kundetetthet. I 1991 hadde 
AE i sitt lokalnett 144 linjemeter pr. kunde, mot landsgjen
nomsnittet på 232. 2 Everket forsyner m.a.o. et Jmråde som er 
betydelig mer tettbygd enn landet i sin helhet. 

For lokalverkene (dvs. everk med nettnivå 3 - 5) har NVE 
utarbeidet en effektivitetsanalyse på grunnlag av vår prissta
tistikk og ovennevnte linjemeter pr. kunde. Effektivitetsana
lysen sammenligner everkenes "meterpriser", dvs. overførings
pris uttrykt i kr/kW dividert med linjemeter pr. kunde. Med 
dette parameteret har vi forsøkt å nøytralisere faktoren 
kundetetthet, slik at everk i spredtbygde og tettbygde strøk 
kan sammenlignes. Everk med samme meterpris er ifølge analy
sen like effektive. 

I denne analysen kommer AE brukbart ut - med en meterpris 
som ligger 5 % under landsgjennomsnittet og 16 % under Akers-

2 Det dreier seg on1 I1 la'..Tspent -luftledning~ linj emeter
ekvivalent", som vi har beregnet -\lea å veie sammen everkenes 
linjelengder vha. følgende kostnadsbaserte vekter: Lokalt 
høyspentnett: luftledning: 2.5; jordkabel: 4,0; sjøkabel: 5,0. 
Lavspentnett: luftledning: 1,0; Jordkabel: 3,0; sjøkabel: 4,0. 
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hus-gjennomsnittet. Selv om analysen inneholder endel svakhe
ter, tror vi den sier mer enn sammenligning av prisene direk
te. 

Konklusjon og vedtak 
Etter klage fra Norgeskraft har NVE gjennomgått og analysert 
priser og vilkår for kraftoverføring i Asker Elverks nett. Vi 
konkluderer som følger: 

1. Tariffledd. NVE vil ikke pålegge AE å etteravregne Norges
kraft på grunnlag av tariff med effektleddo 

20 Nettnivå. NVE finner at VEAS bør være plassert på nettnivå 
4, slik everket gjorde med virkning fra 01.11.92. For tids
rommet 05.05.92 - 27.09.92, da Norgeskraft var kraftleveran
dør, skal AE tilbakebetale 128.000 kr til Norgeskraft o 

3. Uprioritert overføring. Ved forbruksvekst utover nettets 
nåværende kapasitet skal det invilges uprioritert overføring, 
som et alternativ til å forsterke nettet. AE bør ikke si 
prinsipielt nei til uprioritert overføring, men imøtekomme 
kundenes ønske, der det er økonomisk grunnlag for det. 

4. Tariffkalkylen. Everket vil høste regnskapsmessig erfaring 
første halvår 1993 og bør revidere sine overføringstariffer 
med virkning fra 1.7.93. 

Vennlig hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

1~\\Ih 
Jan \~o~1\ 
Avdelingsdirektør 

Likelydende brev til Norgeskraft. 

KOpi til VEAS og Noe, Energi- og vassdragsavdelingen. 

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 
uker fra det tidspunktet underretning er kommet fram til partene, jf. 
forvaltningslovens § VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles 
til Nærings- og energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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KLAGE PÅ NVEs AVGJØRELSE I TVISTE SAK MELLOM 
NORGESKRAFT AS OG ASKER ELVERK 

Saken gjelder klage fra Norgeskraft AS datert 06.08.93 over Norges vassdrags
og energiverks (NVEs) vedtak av 15.07.93 vedrørende tvist om Asker Elverks 
(AEs) overføringstariff for 1992. (" 

NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrifter om produksjon, omforming, 
overføring, omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens 
resolusjon 07.12.90 med hjemmel i lov 29.06.90 nr. 50 om produksjon, 
omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi. m.m. (Energiloven). 
Etter forskriftenes § 4-4, punkt b, siste ledd er NVE gitt myndighet til å treffe 
avgjørelser ved uenighet om vilkår eller tvist om forståelsen av beregningsmåten 
for overføringstariffer og kapasitet. 

Vedtaket ble fattet på bakgrunn av henvendelse fra Norgeskraft i brev av 
03.07.92. 

Klagen fra Norgeskraft gjelder NVEs vedtak angående overføringstariffen til 
Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) i perioden 05.05.92 til 27.09.92 da VEAS var 
kunde hos Norgeskraft. Norgeskraft klager på at VEAS betaler en 
uforholdsmessig stor andel av AEs nettkostnader. Norgeskraft argumenterer for at 
VEAS skal avregnes etter en tariff med effektledd i den aktuelle perioden og at de 
skal plasseres på nettnivå 3. Eventuelt må VEAS tilbys en spesialtariff. 
Norgeskraft ber videre departementet pålegge AE å innføre en tariff for uprioritert 
overføring. I tillegg kritiserer Norgeskraft at NVE ikke har gått igjennom AEs 
tariflkalkyle i detalj. 

Departementet fikk oversendt klagesaken fra NVE i brev av 01.10.93 med NVEs 
bemerkninger. 
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Departementet har senere mottatt brev av 14.10.93 fra Norgeskraft med diverse 
tilleggsopplysninger og argumenter 

Med bakgrunn i sakens dokumenter vil Nærings- og energidepartementet bemerke 
falgende: 

NVEs vedtak vedrørende effekt/edd i tariffen, nettnivå og tariffkalkylen 
NVE har i sitt vedtak pålagt AE å avregne VEAS som kunde på nettnivå 4 og 
betale tilbake 128 000 kroner til selskapet. AE skilte ikke mellom nettnivå 4 og 5 i 
den aktuelle perioden i 1992. Etteravregningen måtte derfor baseres på de nye 
tariffene som AE tilbød fra O l . Il. 92. Fra dette tidspunktet har AE tilbudt en tariff 
med effektledd, også til VEAS. Etteravregningen ble likevel basert på den rene 
energitariffen Dette følger av at NVE kom fram til at AE ikke var forpliktet til å 
tilby tariff med effektledd for den aktuelle perioden. 

AE ble ikke pålagt å endre den generelle tariffen for 1992. De ble bedt om å 
revidere sine nye overføringstariffer med virkning fra O 1.07.93 når de hadde høstet 
erfaring med den nye regnskapsførselen. 

Effektledd i tariffen 
NVE har vist til at det i 1992 ikke var noe absolutt krav om effektledd i 
overføringstariffen. NVE har derfor ikke pålagt Norgeskraft å avregne VEAS etter 
en tariff med effektledd for den aktuelle perioden. 

Norgeskraft viser til NVEs rundskriv MM 3-92 av 25.02.92 hvor det varsles at det 
skal innføres punkttariffer. I rundskrivet går det klart fram at det skal være 
effektledd i tariffen. 

Departementet viser til at e-verkene ble oppfordret til å innføre punkt avgifter 
snarest mulig, men at siste frist var O 1. O 1. 93. I retningslinjene av mars 1992 var 
det ikke noe absolutt krav om å tilby overføringstariffer med effektledd, selv om 
det går fram at tariffen bør ha et slikt ledd. Departementet slutter seg til NVEs 
vedtak om at AE ikke kan pålegges å etteravregne VEAS etter en effektbasert 
tariff for den aktuelle perioden i 1992. 

I brevet av 14.10.93 hevder Norgeskraft at NVE har lagt feil brukstid til grunn i 
beregningen av det beløpet som skal betales tilbake til VEAS. Departementet viser 
til at Norgeskraft ikke har fått medhold i at VEAS skal avregnes etter en 
effektbasert tariff for den aktuelle perioden. Brukstiden er således ikke relevant i 
NVEs beregning. 

Nettnivå 
Norgeskraft argumenterer for at VEAS skal plasseres på nettnivå 3, og 
etteravregnes for den aktuelle perioden ut fra tariffen som gjelder på dette 
nettnivået. De mener også at VEAS skal plasseres på nettnivå 3 fra 01.11.92. 
Norgeskraft viser til at AE riktignok er den formelle eieren av de aktuelle 
transformatorstasjoner som VEAS er tilknyttet. Men VEAS har betalt en 
overveiende del av disse anleggene gjennom anleggsbidrag. 
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Departementet viser til at VEAS tar ut kraften i 6 ulike nett stasjoner 
nedtransformert til 400 V, og at de godtgjøres for tap. Det er klart at selskapet 
formelt hører hjemme på nettnivå 4. Alle kunder hos AE må betale høye 
tilknytningsavgifter fra og med koblingsanlegg på høyspentsiden og fram til 
kunden. Det er således ikke noe ekstraordinært ved at VEAS har betalt en stor del 
av kostnadene. Det høye anleggsbidraget både ved bygging av 22 kV kabel og 
nettstasjoner synes i følge NVE å kunne forklares ved at VEAS hadde behov for 
ekstraordinært kostbare anlegg. VEAS ønsket jordkabel framfor luftledning og de 
hadde behov for reserveforsyning. 

Norgeskraft presenterer et regnestykke som kan illustrere at VEAS ville kommet 
betydelig bedre ut økonomisk dersom de betalte for tap i transformatorene og 
overtok vedlikeholdet av anleggene samt betalte tariff på nettnivå 3. Det legges til 
grunn at VEAS betaler en tariff med effektledd slik de gjør i dag. 

Departementet ser ikke bort fra at kostnader knyttet til ett bestemt nettanlegg kan 
være lavere enn e-verkets inntekter fra kunder tilknyttet anlegget. Dette kan slå 
ulikt ut for kunder i ulike tilknytningspunkt. Forholdene kan også variere over tid 
avhengig av vedlikeholdskostnadene. Det er vanlig praksis at alle kunder som er 
tilknyttet et nett nivå betaler den samme tariffen. En spesiell beregning av tariffen 
til kunder i ulike tilknytningspunkt på samme nett nivå vil være en betydelig 
endring i de generelle prinsippene for tariffering som nå er etablert. 

Norgeskraft ber om at departementet vurderer en spesialtariff for VEAS dersom 
det ikke er aktuelt at selskapet avregnes på nett nivå 3. Departementet er gjort 
oppmerksom på at VEAS har spesielt lang brukstid og at bedriften har et 
maksimalt effektuttak som faller utenfor de periodene av året der belastningen i 
AEs nett er størst. Departementet viser til at VEAS i dag får godtgjørelse for sin 
lange brukstid ved at de nå har fått overføringstariff med effektledd. 

Norgeskraft henviser til energilovens forskrifter der det heter at konsesjonæren i 
størst mulig grad må utforme tariffer som gjenspeiler belastningen på nettet. 
Departementet viser til NVEs retningslinjer av mars 1992 der det går fram at det 
er energileddet som skal gjenspeile belastningen på nettet. Energileddet bør derfor 
være tidsdifferensiert, men dette er ikke noe absolutt krav. I følge NVEs nye 
retningslinjer som vil tre i kraft fra 01.04.94 går det også fram at det kan tas 
særlige hensyn til kunder som har sine effektuttak i sommerhalvåret. Dette kan i 
følge retningslinjene oppnås ved at effektgrunnlag målt om sommeren gis lavere 
vekt enn effektgrunnlag målt om vinteren. Dette peker i retning aven utvikling 
mot noe mer spesielle tariffer for bedrifter med svært avvikende forbruksprofil. 
Departementet har imidlertid forståelse for at e-verkene ennå ikke har maktet å 
etablere et tariffsystem som går langt i å oppfYlle kriteriet om at tariffen skal 
gjenspeile belastningen på nettet. Departementet vil likevel oppfordre AE til å 
arbeide med å utvikle et tariffsystem som går lengre i å ivareta slike hensyn. 

Det synes å være en avtale mellom VEAS og AE i forbindelse med finansieringen 
av de nevnte nettanleggene. Fordelingen av kostnadene var basert på en 
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maksimalbelastning på 2,7-3 MW. Dersom belastningen ble høyere, skulle AE 
dekke en større del av kostnadene. Norgeskraft opplyser at maksimalbelastningen 
de siste årene har vært rundt 3,3 MW. VEAS har ikke mottatt noe oppgjør for 
dette. 

Departementet oppfatter dette som en avtale mellom VEAS og AE, ikke som et 
spørsmål om prinsipper for tariffering, innplassering på nett nivå eller lignende. 
Spørsmålet må derfor henvises til partene for nærmere avklaring. 

Tariffkalkylen generelt, NVEs saksbehandling 
AE tilbød overføringstariffer basert på den såkalte dekningsdifferansemetoden 
fram til Ol. 11.92 Vi har således dårlig oversikt over de faktiske kostnadene i AEs 
nett fram til dette tidspunktet. NVE har ikke gjennomgått kostnadene i e-verket, 
men viser til at AE har lave nettariffer sammenlignet med andre verk. NVE har 
heller ikke vurdert en kostnadsanalyse som er gjennomført av firmaet Tron Horn. 
Denne analysen konkluderer med at AEs overføringstariffer er 5 øre/kWh for 
høye. Norgeskraft finner saksbehandlingen meget utilfredsstillende og trekker fram 
flere svakheter ved metoden som er anvendt for sammenligning mellom verk. 

Det er opplagt at NVEs metode for sammenligning av verk har svakheter. Etter 
departementets syn gir metoden likevel en pekepinn på om størrelsesorden på et 
e-verks overføringstariff er rimelig. Etter som AE kommer godt ut i 
sammenligningen med andre verk har departementet forståelse for at NVE ikke 
har prioritert å gjennolJ1Sørc en arbeidskrevende kalh.lllering av nye 
overføringstariffer for 1992 i ettertid. Departementet ser også at det kunne virke 
urimelig å pålegge AE å gjennomføre slike beregninger etter som de var i gang 
med et omfattende arbeide med å legge om regnskapsføring og beregne framtidige 
overføringstariffer. NVE kunne uansett ikke ha basert seg på Tron Horns analyse 
alene. 

Norgeskraft har vist til at AE økte sitt årsoverskudd betydelig fra 1991 til 1992. 
Det kan være ulike årsaker til dette. Det må blant annet ses på bakgrunn av at AE i 
disse årene førte regnskap etter kommunale prinsipper. Departementet ser at AE 
har hatt en viss økning i prisene (overføring og kraft) til husholdningskundene. 
Dersom dette skyldes nye kalkyleprinsipper for tariffene, var det i strid med 
gjeldende retningslinjer. Prisøkningen var imidlertid kun 1,5 prosent nominelt sett, 
og kan ikke anses som betydelig. 

Departementet viser til at grunnlaget for å vurdere AEs overføringstariffer i dag er 
betydelig bedre enn i 1992. VEAS har allerede til en viss grad fatt medhold i sin 
klage og skal etterbetales en sum beregnet på grunnlag aven ny kostnadsbasert 
tariff for den aktuelle perioden. 

Uprioritert overføring 
I klagen ber Norgeskraft om at AE blir pålagt å innføre en tariff for uprioritert 
overføring Det trekkes fram flere argumenter som taler for å stille et slikt krav. 
Det forhold at AE tidligere har tilbudt tilfeldig kraft med 24 timers 
utkoblingsklausul til totalkunder, taler for at også rene nettkunder bør fa tilbud om 
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uprioritert overføring. Departementet viser til NVEs retningslinjer av mars 1992 
der det heter at: 

"Forbruk (last) som varig kan kobles ut av netteier på kort varsel (uprioritert overføring), 
skal ha redusert avgift når forbruket ikke er eller har vært dimensjonerende for nettet" 

AE har gitt tilbud om uprioritert overføring fra 01.11.92. Departementet anmoder 
AE om å videreutvikle denne tariffen. Det vises til at bruk av uprioritert overføring 
og fleksibilitet i forbruket øker utnyttelsesgraden av nettet. 

Konklusjon 
Departementet slutter seg til NVEs vedtak i tvistesak mellom Norgeskraft AS og 
Asker Elverk vedrørende overføringstariffene til Asker Elverk generelt og til 
Vestfjorden Avløpsselskap spesielt. Det vises til NVEs vedtak av 15.06.93. 
Departementet forutsetter at Asker Elverk tilbyr uprioritert overføring i eget nett, 
med de forbehold som er nevnt i retningslinjene fra mars 1992. Jf. også NVEs nye 
retningslinjer som skal gjelde fra 1.4.94 og formuleringer om dette punktet i 
kommentaren til Norgeskraft sin klage (brev av 1.10.93). 

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

Etter fullmakt 

{!j~~. 
P.H. Høisveen 

~~~'~M/~ 
{-tY Kjell M. Grotmol 

Kopi: NVE 
Asker Elverk 
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Saksbehandler: 
Didrik Hjort, MM 
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HAUGESUND ENERGIVERKS OVERF0RINGST ARIFFER 
KLAGE FRA NORGESKRAFT 

NVE har mottatt klage datert 30.07.92 fra Norgeskraft på 
Haugesund Energiverks overføringstariffer. Ifølge energi
lovens forskrift, § 4-4 b) siste ledd, skal NVE treffe avgjø
relse i tvistesaker. 

I brev datert 22.9.92 og 26.10.92 ga Haugesund Energiverk 
sine kommentarer til klagene. 

Generelle opplysninger 
Haugesund Energiverk (HE) sitt nett omfatter nettnivå l 
(regionalnettets linjer), 2 (hovedtrafol, 3 (20 kV o.l.), 4 

(nettstasjon) og 5 (lavspentnettl. HEs nett er tilknyttet 
sentralnettet. 

HE anskaffet i 1991 435 GWh og 93 MW, hvilket gir en sam
menlagret brukstid på 4700 h. Tilsammen på alle nettnivåer 
leverte everket netto 403 GWh (hvorav 37 GWh uprioritert) og 
anslagsvis 115 MW, hvilket gir en gjennomsnittlig kundebruks
t id på ca. 35 O Oh. I 

Everket har 15.000 kunder og 100 ansatte. Fra 01.03.93 er 
HE organisert i følgende avdelinger: Distribusjon, Til
syn/enøk, Marked og Produksjon. 

Norgeskraft klage gjelder kraftforsyning til Rica-hotellene l 

l Husholdninger og små næringskunder har ikke effektmåling. 
Hos husholdningene er det forutsatt en brukstid på 3000 h; hos 
små næringskunder 3500 h. Da disse kundene avtar 2/3 av 
kraften, blir anslag for levert effekt og kundebrukstid meget 
usikre. 

;r' /.1 
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Haugesund. Det er snakk om to hoteller, som tilsammen har et 
el-forbruk på 4,1 GWh og 750 kW. De to hotellene har hvert 
sitt strømuttak og måler. Norgeskraft var hotellenes kraft
leverandør i tidsrommet 02.07.92 - 31.12.92, dvs. et halvt år. 
Norgeskraft sto også som nettkunde hos HE. Fra 01.01.93 har 
Kongsberg Energi overtatt som hotellenes kraftleverandør. 

Norgeskrafts klagepunkter 
1. Nettnivå 
HE har betraktet Rica-hotellene som nivå S-kunde, mens klager 
mener de bør betraktes som nivå 4-kunde. 
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HE innførte nivå 4-tariff med virkning fra 01.01.93. Nivå 
4-punkttariffen er nå som følger: 2500 kr + 200 kr/kW + 5,7 
øre/kWh. Omregnet vha. standard kvantum på 400 kW og brukstid 
på 4000 h tilsvarer dette 434 kr/kW eller 10,9 øre/kWh. 

I sitt brev av 22.09.92 opplyste everket at "det synes 
klart at Rica-hotellene vil være blant disse kundene," dvs. 
nivå 4-kundene. HEs Lars Otto Grindheim opplyser på telefon 
den 28.05.93 at everket har gitt dette vedtaket tilbakevirken
de kraft for hele perioden med Norgeskraft som Rica-hotellenes 
kraftleverandør. Dermed er dette klagepunktet løst i minne
lighet. 

2. Transaksjonsgebyr 
I sin klage av 30.07.92 anmoder Norgeskraft om at NVE vurderer 
HEs krav om transaksjonsgebyr, som Norgeskraft finner urimelig 
høyt. 

Saksforhold. I sitt brev av 01.07.92 til Norgeskraft la HE 
frem alternative forslag tilordninger for å separere Rica
hotellenes uttak fra everkets uttak til egne kraftkunder. 
Alternativet uten timesmåler var et gebyr på 2 øre/kWh for 
administrasjon og ubalanse, hvilket gir 82.0ClC kr pr. år for 
4,1 GWh. Alternativet med timesrnåler var et gebyr på 500 
kr/uke for første uttak og 250 kr/uke for ytterligere uttak, 
hvilket gir 39.000 kr pr. år for to uttak. Valgt opplegg 
skulle nedfelles i overføringsavtalen mellom HE og Norges
kraft. 

Noen overføringsavtale ble imidlertid ikke inngått, for 
Norgeskraft valge å innklage HE til NVE. Utfallet ble at 
everket installerte timesmålere uten å ta i bruk timesdataene. 
(HE bekostet og eier målerne.) Man nøyde seg med ukesmåling 
og manuell datainnhenting. Norgeskraft avleste målerne og 
faxet summert datasett til everket. 

Senere har HE senket sitt krav. HE har fakturert Norges
kraft for ca. 12.500 kr (pluss moms); beløpet er ikke betalt. 
Regningen er basert på et gebyr på 500 kr pr. uke, dvs. 26.000 
kr pr. år. Fra 1993 har HE ytterligere senket sitt gebyrkrav 
(nå til Kongsberg Energi) - til 12.000 kr pr. år (230 kr/uke). 



NVEs vurdering. Gebyrer for markedshåndtering som ensidig 
fastsettes av netteier som vilkår for overføringskontrakt, 
omfattes av NVEs retningslinjer for transaksjonskostnader. r 
NVEs "Retningslinjer for beregning av overføringstariffer i 
regional- og distribusjonsnett", datert mars 1992, heter det 
på side 6: "Transaksjonskostnader eller andre særkostnader 
som belastes de rene overføringskundene, kan ikke settes 
høyere enn 5000 kr. pr. kunde pr. år." r NVEs rundskriv MM 2-
93, datert 06.04.93, om transaksjonsgebyr m.m., ble retnings
linjene presisert (side 2): "Vi vil presisere at dette er å 
forstå slik at taket på 5000 kr. pr. år omfatter summen av 
alle de merkostnader som faktureres, inkludert eventuell 
målerleie. 1i 

HE anfører at ubalanse, dvs. avvik fra progosert forbruk, 
oppstår selv om det foretas timesrnåling. Anmeldte kvanta 
handles i døgnmarkedet, mens avvik avregnes mot regulerkraft
markedet, og prisene i disse markedene er ikke like. Avvik 
avregnes og påfører everket merkostnader. 

NVE vil vise til at når det foretas anmelding og måling av 
timesverdier, er det mulig å avregne den enkelte sluttbruker 
eksakt i forhold til prisene i de relevante markeder. I dette 
tilfellet er imidlertid de installerte målere ikke benyttet 
til timesavlesning. NVE vil også vise til at avvik mellom 
prognosert og faktisk forbruk kun kommer til avregning som 
sammenlagret avvik målt i everkets utvekslingspunkt mot sen
tralnettet. Dette innebærer at avregnet avvik er vesentlig 
mindre en summen av avvik målt hos de enkelte sluttbrukere. 
Dette taler for at en eventuell risikopremie må settes svært 
lavt. 

NVE finner at det i denne saken ikke er forhold som tilsier 
noe unntak fra transaksjonsgebyrets maksimalsats på 5000 kr 
pr. kunde pr. år. 

Rica-hotellene var kunde hos Norgeskraft i et halvt år. NVE 
har ikke tidligere tatt standpunkt til størrelsen på transak
sjonsgebyret i tilfeller der kundeforholdet varer i kortere 
periode enn et år. r betraktning av at HE har fastsatt tran
saksjonsgebyret som en årlig avgift (og ikke et engangs gebyr 
ved oppstart av avtale), finner vi det rimelig at Norgeskraft 
kun belastes for en andel som er proporsjonal med kontrakts
forholdets lengde. 

r denne saken er det også nødvendig å ta stdndpunkt til om 
det skal ilegges ett eller to transaksjonsgebyr. NVE har 
tidligere fastsatt at når leverandør innhenter og sammenstil
ler data for flere sluttbrukere og oversender disse til nett
eier samlet, skal det kun beregnes ett transaksjonsgebyr. på 
den annen side har vi i rundskriv MM 2-93 fastsatt at når det 
etter avtale installeres nye timesmålere, kan det fastsettes 
målerleie for hver av disse. Sum av samlede transaksjonskost
nader skal ikke overstige 5000 kr/år pr. målerpunkt. 

på HEs initiativ ble det installert timesmålere, men det er 
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usikkert hvorvidt timesmålere var nødvendig slik avregningen 
ble praktisert. Norgeskraft forestod avlesning og sammenstil
ling av data. Avtaleforholdet varte bare i et halvt år. på 
denne bakgrunn finner NVE at Norgeskraft kan ilegges et tran 
saksjonsgebyr på maksimum 4000 kr. Gebyret gjelder for nett
avtalen vedrørende de to Rica-hotellene i annet halvår 1992. 

Konklusjon og vedtak 
NVE har mottatt klage mot Haugesund Energiverk fra Norgeskraft 
for perioden 02.07.92 - 31.12.92, da Norgeskraft var kraft
leverandør for de to Rica-hotellene i Haugesund. 

1. Spørsmålet om nettnivå er løst ved at Haugesund Energiverk 
har gått med på å plassere Rica-hotellene på nettnivå 4 fra 
02.07.93. 

2. HE kan ilegge Norgeskraft et transaksjonsgebyr på 4000 kr 
pluss moms. Gebyret gjelder nettavtalen vedrørende de to Rica
hotellene i annet halvår 1992. 

Vennlig hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

IffY 1!:rf:!en ~ rv' Avdelingsdirektør 
!JP t1aqu 
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/T~J~a,Øen 
/Seksjonssjef 

Likelydende brev til Norgeskraft. 

Kopi til NOE, Energi- og vassdragsavdelingen. 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 
uker fra det tidspunktet underretning er kommet fram til partene, jf. 
forvaltningslovens § VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles 
til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE. 



SAK NR.13 



NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Norgeskraft AS 
vika Atrium 
Munkedamsveien 45 
0250 OSLO 

Vår ref. 
5213/92/655.8 
JGC/MM 

Deres rt?t" 

Saksbehandler: 
John Cock MM 
22 95 90 62 

RØDKOPI 
Vår dato 

Deres dato 
28 .. 10,92 

KLAGE FRA NORGESKRAFT AS PÅ OVERFØRINGSTARIFFENE TIL MIDT~ 
GUDBRANDSDAL ENERGIVERK A/S 

Norgeskraft AS har 28.10.92 klaget over overføringstariffene 
til Midt~Gudbrandsdal Energiverk A/S (MGE) for 1992. 

Norgeskraft har oppsummert klagen i fem hovedpunkter: 

1. Med normal kostnadsvekst burde budsjetterte personal~ og 
driftskostnader vært ca, kr" 6,9 mill, lavere enn det som 
er benyttet i beregningsgrunnlaget for overføringstariff~ 
ene, 

2. Kostnader knyttet til forretningsområdet "energiomsetning" 
er tatt med i beregningsgrunnlaget for overføringstariffen. 
Av denne grunn burde budsjettet vært redusert med kr. 0,7 
mill. 

3. De benyttede avskrivningssatsene er i snitt et par prosent 
over det som er anbefalt/foreskrevet av NVE. Avskrivnings
beløpet ligger dermed kr. 3~4 mill. for høyt. 

4. Nettnivå 4 og 5 er slått sammen i MGE's beregninger. Tarif~ 
fen for nivå 4 blir derfor for høy. 

5. Det er ikke tatt hensyn til sammenlagringseffekten ved 
beregning av effektkostnader til overordnet nett. 

MGE har redegjort for enkelte av hovedpunktene i klagen, men 
fant det lite relevant å diskutere alle antagelsene Norges~ 
kraft hadde lagt til grunn. Selskapet llevdet videre at over
tøringstariffene for 1992 bygget på den forenklede modellen 
som ble anbefalt benyttet for å fremskaffe overføringstariffer 

111lrtlCj ':~CJm mulIg og må d(?rrur Derr(Jkt~As i ~" av dette 

]Vyc:r t:elefon nr. 22 95 95 95 og nytt: fax nr. 22 95 90 00 
-'-" '" 
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MGE har beregnet sine overføringscariffer for 1992 med ut
gangspunkt i omsetningstall for 1990 og budsjett for 1991. 
Dette tallmaterialet samt regnskapene for 1990 og 1991 gir 
etter NVEs mening ikke en tilfredsstillende oversikt over 
kostnadsforholdene i MGE. Det er fram til 1992 ikke foretatt 
noe regnskapsmessig skille mellom de ulike virksomhetsområder 
eller noen beregning av investert kapical l distribusjons
delen. NVE har derfor delvis valgt å benytte beregningsgrunn
laget for 1993, som er utarbeidet i henhold til NVEs retnings
linjer, i vurderingen av overføringstariffene for 1992. 

Norgeskraft har basert sin klage på det samme tallmaterialet 
som MGE har benyttet og foretatt sine egne beregninger ved 
hjelp av et dataprogram. Da det tallmaterialet Norgeskraft har 
lagt til grunn ikke var egnet til å settes inn i dataprogram
met, gjorde Norgeskraft en rekke antagelser. 

Før vi foretar en gjennomgang av beregningsgrunnlaget for 
overføringstariffene for 1992, vil vi knytte noen kommentarer 
til det generelle pris- og kostnadsnivået i MGE. 

MGE har ikke foretatt noen prisøkning på sine totaltariffer de 
to siste årene. Disse ligger i 1993 5% under landsgjennomsnit
tet. I NVE's statistikk over punkttariffer kommer MGE ut med 
en pris på nettnivå 5 på 13,7 øre/kWh referert næringskunde 
med energiuttak på 200 000 kWh og brukstid på 4000 timer. Veid 
landsgjennomsnitt for samme nettnivå er 18,2 øre/kWh. I 1992 
foretok NVE en analyse av effektiviteten til alle landets 
everk. Metoden gikk ut på å dividere det enkelte everks over
føringspris med linjemeter pr. kunde. Denne analysen viser at 
MGE har en "meterpris" på 1,5, som er betydelig under lands
gjennomsnittet på 2,2. Det er således mye som tyder på at MGE 
har en tilfredsstillende kostnadseffektivitet i nettdelen. 

I 1992 hadde MGE kun en punkttariff som var felles for nett
nivå 4 og 5 med ett effektledd på 260 kr/kW/år og et energi
ledd på 5 øre/kWh ekskl. tap. Gjennomsnittlig brukstid hos MGE 
er på 3000 timer, noe som gir en pris pr. kWh på 16,7 øre. 

Punktcariffene som MGE har beregnet for 1993 er relatert tll 
størrelsen på inntakssikringen og effektuttaket og er som 
følger inkl. tap; 

Næring/husholdning 
inntil 63 Amp. 

Næring/husholdning 
innt~l 125 l',"mp. 

Næri~u inntil 300 kW 

Næring 300 til 449 kW 

Fastledd 
(kr/år) 

850 

2000 

2000 

10.000 

20.1100 

30.DOO 

]5,000 

Energi Effekt 
(øre/kWh) (kr/kW/år) 

14,2 

14,2 

2,') 109 

2,5 374 

') [' 
"~J I _ ) 32') 

'-i c 
./~ I .) 287 

O, [; 7.8 



3 

Elkjeler 50 til 1000 kW 850 10,-

For å beregne resulterende priser l øre/kWh, har vi benyttet 
gjennomsnittlig brukstid hos MGE og midlere effektuttak i de 
gitt intervallene. De resulterende prisene i øre/kWh blir da 
for de fem første tariffene; 19,8, 17,5, 17,1 15,8, 14,7 og 
13,7 øre/kWh. 

Til de enkelte klagepunkter skal NVE bemerke: 

Ad. punkt l. 

I regnskapene har MGE i alle år konsekvent ført lønnskostnader 
som er ekskl. lønn til arbeid i forbindelse med investeringer. 
I budsjettene derimot har MGE ført lønnskostnader som inklude 
rer lønn til investeringsarbeid. Dette forklarer det konstant e 
avviket mellom budsjetterte lønnskostnader og regnskapsførte 
lønnskostnader. 

I sine beregninger av overføringstariff for 1991 har MGE 
benyttet budsjetterte lønnsutgifter, altså lønnsutgifter for 
hele everket totalt på kr 19,145 mill. fratrukket aktiverte 
egene arbeider på kr . 1,4 mill. Lønnskostnadene er dermed ført 
opp med kr . 17,745 mill. Regnskapet for 1991 viser at lønnsut
giftene totalt for everket ekskl. investeringsarbeid var på kr 
16,063 mill. I dette tallet inngår også lønn til produksjon og 
kraftomsetning som utgjør ca. 3,5 årsverk i følge opplysninger 
fra MGE. Dessuten utgjør fellesfunksjoner ca. 10 årsverk. 
Dette innebærer at lønnsutgiftene i nettdelen var ca. kr 15 
mill. 

Lønnskostnadene i beregningsgrunnlaget er således satt ca. kr. 
2,7 mill. for høyt. MGE hevder at de merkostnader som her er 
ført opp må ses i sammenheng med den tillatte avkastningen 
everkene har anledning til å beregne på investert kapital. 
Dette er et punkt vi vil komme tilbake til senere når vi til 
slutt skal foreta en totalvurdering av overføringstariffene 
til MGE. 

I henhold til regnskapene for 1990 og 1991 har posten "øvrige 
driftskostnader" steget fra kr. 16,2 mill. til kr. 19,3 mill . 
I beregningsgrunnlaget for 1992 har MGE spesifisert kostnadene 
på en annen måte enn i regnskapene. Det går derfor ikke klart 
fram av beregningsgrunnlaget hvor mye denne posten utgjør. I 
beregningsgrunnlaget er det benyttet "andre driftskostnader" 
som er en samlepost for alle driftskostnader med unntak av 
kostnader til egne ansatte og skatter. Denne posten utgjør kr. 
16.1 mill. "Øvrige driftskostnader" er en del av dette belø
pet. 

Da MGE ikke har ført separate resultatoppstillinger for de 
ulike virksomhetsområdene er det ikke mulig å finne ut hvordan 
kostnadsøkningen fra 1990 til 1991 for "øvrige driftskostna
der" fordeler seg på de enkelte virksomhetsområdene . Også 
fastsette l sen av de andre kostnadene i nett et er v a n s kelige å 
kontrollere av samme grunn . Det er derfor mest hensikt s messig 
å legge kostnadseffektivit eten for nettdelen i MGE til grunn 
for å kunne vurdere om de kostnadene som er tatt med i bereg
ningsgrunnlaget for overføringstariffen e ligger innenfor det 
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som kan aksepteres. Som tidligere nevnt har MGE en kostnads
effektivitet som ligger godt over landsgjennomsnittet i hen
hold til vår undersøkelse i 1993. Selv om MGE har hatt en viss 
kostnadsøkning de siste årene, er det mye som tyder på at de 
har en rasjonell drift og at det derfor ikke er grunnlag for å 
redusere overføringstariffene ue fra kostnadssituasjonen i 
everket. 

Ad. punkt 2. 

Kostnader til kraftomsetning vil l hovedsak bestå av lønns
kostnader, som vi har korrigert for under punkt 1. I tillegg 
til lønnskostnader kommer kraftomsetningens andel av felle
skostnadene. I MGE's beregningsgrunnlag med data fra 1991 går 
det ikke fram i hvilken grad disse kostnadene er trukket i fra 
nettkostnadene. Da det dreier seg om beskjedene kostnader som 
for 1993 utgjør kr. 126.000, vli det være naturlig også på 
dette punkt å vise til kostnadseffektiviteten til MGE. 

Ad. punkt 3. 

MGE opplyser å ha benyttet for korce avskrivningstider i 
henhold til NVEs retningslinjer og dermed belastet sine over
føringstariffer med for høye avskrivningsbeløp fram til 1992. 
Fra 1993 har imidlertid MGE gått over til anbefalte avskriv
ningstider. 

I beregningsgrunnlaget har MGE belastet nettet med kr. 7,4 
n1ill. i avskrivninger. For 1993 er disse avskrivningene bereg
net til kr. 3,4 mill. Ved å anta at de korrekte avskrivningene 
for 1992 var omtrent de samme som l 1993, har MGE beregnet ca. 
kr. 4 mill. for mye i avskrivninger i 1991. Også på dette 
punkt viser MGE til den avkascning som everkene har anledning 
til å beregne seg i henhold til NvEs retningslinjer for bereg
ning av overføringstariffer. 

Ad. punkt 4. 

Ved å slå sammen nettnivå 4 og 5 vil tariffen bli en gjennom
snittstariff for de to nettnivåene. Dette innebærer at kundene 
på nivå 4 betaler høyere tariff enn de ville ha gjort ved en 
tariffmessig oppsplitting på nivå 4 og 5. Kundene på nivå 5 
betaler tilsvarende mindre. For 1993 har MGE innført overfør
ingstariffer som refererer seg til forbruket og ikke til 
nettnivå, selv om det vil være en nokså klar sammenheng mellom 
disse to faktorene. MGE har således ikke foretatt noen 0PP
:3plitting av kundemassen og dermed overført kvantum på de 
ulike nettnivåene. Det er derfor ikke mulig å beregne nøyaktig 
hva overføringstariffene ville ha vært på henholdsvis nivå 4 
oq 5 i 1992. 

Spørsmålet blir derfor om MGE bør legqes å beregne tilsva
rende overføringstariffer for 1992. Overførinqsprisen for 1992 
var 16,7 øre/kWh ekskl tap. For 1993 varierer prisene fra 
19,8 øre/kWh til J3,5 øre/kWh. De fleste næringskundene hos 
HGE har (,t effpktuttak på und r ·Hl kW og får dermed en pris i 
q-icnnomsnitt pc') 17,1 ilJre/kvJh. I rLlcqCJ kommRr at MGE fikk sin 
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første "rene" overføringskunde l. oktober 1992. Da overfør
ingstariffen for 1992 kun har vært benyttet i et relativt kort 
tidsrom, har de økonomiske konsekvensene for de fleste over
føringskundene pga enhetstariffen vært liten. NVE finner ut 
fra en helhetsvurdering ikke grunnlag for pålegge MGE å foreta 
en oppsplitting av overføringstariffen for 1992 på nettnivå 4 
og 5 eller på effektintervaller slik som MGE har gjort for 
1993. 

Ad. punkt 5. 

MGE hevder at fastsettelse av overføring i regional- og 
sentralnettet ikke ~r endelig avklart og at overførings
kostnader trolig er tatt med i kraftkjøpsdelen i stedet for l 

overføringstariffen. Bakgrunnen for dette er de nokså kompli
serte nettforholdene i området og at de involverte partene 
MGE, Opplandskraft og vinstra Kraftselskap derfor ikke har 
kommet til enighet om hvordan de skal fordele regional- og 
sentralnettskostnadene. 

Når MGE hevder at overføringskostnader trolig er tatt med i 
kraftkjøpsdelen i stedet for i overføringstariffen, begrunnes 
dette ut fra følgende forhold: MGE kjøper 98 GWh av Opplands
kraft, hvor prisen er referert 22 kV. Kraften blir imidlertid 
levert på MGE's 72 kV-nett. Opplandskraft har derfor gitt MGE 
refusjon for transformering, men MGE hevder det også bør ha 
refusjon for transport i eget nett. Da dette nettet inngår i 
det regionalnettet som partene ikke er blitt enige om kost
nadsfordelingen for, er det for NVE i dag ikke mulig å avgjøre 
om MGE har rett til refusjon fra Opplandskraft for transport i 
eget nett. 

Som en konsekvens av at partene ikke er blitt enige om hvordan 
de skal avregne overføringene i regionalnattet, kjenner MGE 
ikke til hvilken effekt selskapet er ansvarlig for i dette 
nettet. Det er derfor vanskelIg å beregne sammenlagrings
effekten i overliggende nett og den vil desuten ha liten 
relevans når MGE ikke vet hva som blir den endelige kostnaden. 
NVE finner det derfor akseptabelt at MGE har lagt til grunn de 
faktiske kostnadene loverforliggende nett når de har beregnet 
sine punkttariffer. 

MGE har fremholdt at mulig for høye kostnader ved en total
vurdering må sammenholdes med at MGE har har beregnet lav 
avkastning. 

NVEs retningslinjer for bercgninq av overføringstariffer av 
mars 1992 gir everkene anledning til å beregne en avkastning 
på gjennomsnittlig investert kapital (bokført verdi på an
leggsmidler pluss ikke rentebærende omløpsmidler) som maksi
malt kan settes lik statsobligasjonsrenten pluss l pst. 
risikopremie. For 1992 vil dptte innebære en rente på 11 pst. 
En fonJt:3ctning for i'l kunne hf~reC]ne en ,,,l ik maksimalsat,; er al 
everket driver effektivt 

Fcn j 9 1?2 fremkommer avka,;tnJlJi!c::n l 11(;1': ,30m (en saldt:~ringspo,3t 
fUl ,~ciekke skattel kr. :2,1 mill. 1\V dette beløpet er ca. 
kl :J, 'i mill. skatter på ch,'-;trlJld:l(Jf):; E?len oc] er dF~rfor i'l 
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betrakte som en kostnad. For produksjonsdelen utgjør skattene 
ca. kr. 1,6 mill. 

MGE har ikke beregnet investert kapital for 1992 i henhold til 
NVEs retningslinjer, men for 1993 er den beregnet til kr. 76,3 
mill. Med utgangspunkt i dette beløpet har NVE beregnet at 
gjennomsnittlig investert kapital for 1992 var på ca. kr.75 
mill. Det er da bl.a. tatt hensyn til de før høyt beregnede 
avskrivningene, som er lagt til verdien av anleggsmidlene. 

Som tidligere nevnt har MGE beregnet ca. kr 2,7 mill. for mye 
i lønnskostnader på nettdelen og ca. kr. 4 mill. for mye i 
avskrivninger. Disse kostnadene utgjør sammen med skatter på 
egen produksjon på ca. kr. 1,6 mill. til sammen ca. kr 8,3 
mill. Dette gir en faktisk avkastning på investert kapital på 
11 pst., som er innenfor den maksimalsats som NVE tillater 
under forutsetning av at MGE har en effektiv drift. 

Selv om det beregningsgrunnlag MGE har benyttet ikke i alle 
deler er korrekt, finner NVE at det ikke er grunnlag for å 
sette overføringstariffene til side. NVE har lagt vekt på at 
tarriffene isolert sett fremstår nøkterne. Som det innled~ 
ningsvis er pekt på kommer MGE godt ut i den forenklede 
effektivitetsanalysen aveverkene. 

Konklusjon 

NVEs konklusjon blir således at vi etter nøye gjennomgang av 
kostnadsforholdene og beregningsgrunnlaget og ut fra en hel~ 
hetsvurdering ikke finner grunnlag for å endre MGE's over~ 
føringstariffer for 1992. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

Jon Sagen 
fung. avdelingsdirektør 

John Cock 
førstekonsulent 

Likelydende brev: Midt~Gudbrandsdal Energiverk AlS 

Kopi: Nærings~ og energidepartementet 

U~n~e ~vqjørelsen kan påklages tl] Nærinqs~ og energideparte 
mentE~t innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet 
[ram t il partene, jfr. [orvaltningslovc?w:; § VI. Eventuell 
k~,jJ1e .:;kal begrunnes skrlftlig, stl}~::,o tiJ iJiEring::3 og energl-

,,;tcmEc::nt(~t og ::~endes gjennom NVE. 
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KLAGE PÅ OVERF0RINGSTARIFFEN TIL MIDT-GUDBRANDSDAL 
ENERGIVERK AlS 

Saken gjelder klage fra Norgeskraft AS datert 13.0893 over Norges vassdrags
og energiverks (NVEs) vedtak av 23.06 93 vedrørende overføringstariffene til 
Midt-Gudbrandsdal Energiverk AlS (MGE) for 1992. 

NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrifter om produksjon, omforming, over
føring, omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolu
sjon 07.12.90 og kgl. resolusjon av 10.12.93 med hjemmel i lov 29.06.90 nr. 50 
om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi. m.m. 
(Energiloven). Etter forskriftenes § 4-4, punkt b, siste ledd er NVE gitt myndig
het til å treffe avgjørelser ved uenighet om vilkår eller tvist om forståelsen av be
regningsmåten for overføringstariffer og kapasitet 

Vedtaket ble fattet på bakgrunn av henvendelse fra Norgeskraft i brev av 
28 1092. 

Klagen fra Norgeskraft gjelder NVEs vedtak angående flere sider ved bereg
ningsgrunnlaget for overføringstariffen i 1992, manglende skille mellom nettniva 
4 og nivå 5 og at det ikke er tatt hensyn til sammenlagringseffekten ved bereg
ning av effektkostnader tiloverliggende nett 

Departementet fikk oversendt klagesaken fra NVE i brev av 22.10.93 med NVEs 
bemerkninger 

Departementet mottok samtidig brev av 0209 93 fra Norgeskraft med diverse til
leggsopplysninger og argumenter 

(KL-MGE.SAM) 
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Med bakgrunn i sakens dokumenter vi! Nærings- og energidepartementet bemer
ke folgende. 

NVEs vedtak 

NVE gir Norgeskraft helt eller delvis medhold på to punkter vedrørende MGEs 
beregningsgrunnlag for overføringstariffen Lønnskostnadene er satt for høyt og 
det er benyttet for kort avskrivningstid MGE har imidlertid ikke budsjettert med 
avkastning på nettvirksomheten for 1992. Etter il ha justert for feil i beregnings
grunnlaget, har NVE kommet til at MGE faktisk har en avkastning som er innen

for den retningsgivende maksimalsatsen som gjaldt i 1992 NVE vurderer også 

i'viGE som et effektivt drevet verk. Det er dertor ikke grunnlag for il pålegge 
MGE il redusere overføringstariffen 

NVE har ikke funnet grunnlag for il pålegge MGE å differensiere tariffen på nett
nivå -+ og 5 for 1992 

Departementets vurdering 

Punkt I, ovrige driftskostnader 

NVE har ikke kontrollert hva som ligger i posten "øvrige driftskostnader" og "an
dre driftskostnader" i MGEs regnskaper Norgeskraft ber departementet vurdere 
hvorvidt alle delene av driftskostnadene er plassert under riktig 
torretningsområde. 

Departementet viser til at NVE har gjennomgått regnskaper og budsjetter som har 
foreligget En detaljert gjennomgang av av hva som ligger bak de enkelte postene 
i e-verkenes bokføring for 1992 vil føre for langt for monopolkontrollen I en 
startbse har ikke engang e-verkene selv etablert adskilt regnskapsføring for re
sultatområdene Dette var heller ikke noe krav i 1992 Departementet viser til 

NVEs drofting av spørsmålet om driftskostnader i vedtaksbrevet av 23 06 93 

Punkt 'I, felleskostnader 

NVE justerte ned anslaget på nettvirksomhetens del av lønnskostnadene i sitt 
vedtak. NVE mente at 3,5 årsverk kunne tilskrives produksjon og kraftomset
ning I tillegg tilskrives kraftomsetningen en andel av de 10 årsverkene innen fel
lesfunksjoner Med utgangspunkt i egne erfaringer spør Norgeskraft om det er 
mulig å drive kraftomsetning og produksjon med 3,5 årsverk 

Departementet er enig i at 3,5 årsverk på kraftomsetning og produksjon synes li
te Vi skal imidlertid ikke underslå at noen av de 10 årsverkene innen fellesfunk
sJoner tilskrives kraftomsetning og produksjon Departementet viser også til at de 
tradiSjonelle e-verkenes aktivitet på markedet fortsatt var beskjeden i 1992 Sær
lig sammenlignet med Norgeskrafts aktivitet 
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Norgeskraft påpeker at NVE ikke har undersøkt nærmere om øvrige felleskostna

der på 126 000 kr var fordelt på forretningsområdene. De har heller ikke vurdert 

beløpets størrelse. Departementet forstår det slik at Norgeskraft ber departemen

tet vurdere spørsmålet. 

Det vises til svaret på punkt I. Forøvrig vises det til at NVE i sitt vedtak har vist 

til at MGE kommer godt ut i sammenligningen med andre e-verk Selv om denne 

analysen har svakheter, gir den en pekepinn på hvorvidt størrelsesorden på et e
verks tariffer er rimelig. 

Punkt 3, avskrivningstid 

I NVEs vedtak av 2306.93 fikk Norgeskraft medhold i at MGE hadde lagt til 
grunn for kort avskrivningstid Etter som MGE hadde gått over til anbefalte av

skrivningstider fra 1993, la NVE disse til grunn ved vurderingen av tariffen for 

1992 Norgeskraft påpeker nå at NVE ikke har gjort en nøyaktig gjennomgang av 

avskrivningene 

Departementet viser til vurderingene under punkt l og 2. vedrørende detaljgjen

nomgang av regnskapene for 1992 

Punkt 4, nettnivå 

)Jorgeskraft mener at MGE bør skille mellom nettnivå 4 og 5. 

Departementet viser til at det ikke er noe absolutt krav om å skille mellom nettni

vå 4 og 5. E-verkene kan i stedet skille tariffen avhengig av størrelsen på forbru

ket slik MGE gjorde i 1993. Departementet er ikke innstilt på å pålegge MGE å 
rekalkulere overføringstariffene for kundene for 1992 med sikte på å skille mel

lom nettnivåene 

Punkt 5, brukstid 

'\,:orgeskraft viser til at brukstiden for de k,mdene Norgeskraft startet leveringer 

til i 1992 varierer fra 3500 timer til 5300 timer per år l'vfGE fordeler, i følge Nor

geskraft, kostnadene i henhold til energiuttak, ikke effektbelastning For noen av 

kundene er det grunn til å tro at maksimalbelastningstidspunktet på året avviker 

fra maksimalbelastningstidspunktet for MGE Dette dekker over gruppevise 

avvik 

Departementet viser til at MGE hadde effektledd i overføringstariffen til større 

næringskunder i 1992. Store kunder med høy brukstid kan derfor få lavere tariff 

omregnet i øre/kWh enn kunder med lav brukstid. MGE har derfor til en viss 

grad tatt hensyn til brukstiden. 

Det er viktig å ta hensyn til variasjoner i brukstid mellom kundegrupper også ved 

beregning av tariffen og tariffstrukturen Det vil imidlertid være vanskelig å 
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operere med en fininndeling mellom kundegrupper som tar hensyn til alle varia
sjonene Likeledes vil det vanskelig kunne tas hensyn til alle kunder som har 
toppbelastning på et annet tidspunkt enn e-verket I nye retningslinjer for overfø
ringstariffer heter det at det kan tas særlige hensyn til kunder som har sine effekt
uttak om sommeren Retningslinjene for overføringstariffer som gjaldt på det ak
tuelle tidspunktet (mars 92) er ikke detaljerte på dette området. Departementet 
finner ikke noe grunnlag for å pålegge MGE å etterberegne nye tariffer for 1992. 

Tilleggsopplvsninger fra Norgeskraft 

Norgeskraft har ettersendt MGEs årsberetning i brev av 02.0994. NVE har kom
mentert de nye opplysningene og Norgeskrafts nye ankepunkter i brev av 
22 1094 

Norgeskraft mener at årsrapporten indikerer at all bygningskapitalen, og nesten 
all bolig- og tomtekapital er tillagt forretningsområdet distribusjon Norgeskraft 
påpeker også at energiomsetningen i realiteten er betydelig høyere enn det som er 
lagt til grunn i kalkuleringen av overføringstariffene 

Departementet viser til NVEs brev av 22.10.93 der det indikeres at feil i balansen 
kan ha gitt en relativt beskjeden meravkastning (0,2 mill kroner) Likeledes kan 
feil i anslaget på overført energimengde ved beregning av tariffene for 1992 ha 
gitt en meravkastning på omtrent 3 mill kroner. 

Departementet viser til energilovens forskrifter § 4-4 b) der det heter: 

"Konsesjonæren fastsetter overforingstariffene slik at de over tid dekker kostnadene ved drift 
og avskrivning av nettet og gir rimelig avkastning på investert kapital ved effektiv drift." 

Dette tilsier at MGE må reservere meravkastningen for 1992 for lavere tariffer i 
senere år, for eksempel til il dekke en eventuell framtidig mindreavkastning. Min
dreavkastning kan særlig oppstå i ar når overført mengde blir lavere enn antatt. 

Norgeskraft har pekt på uklarheter og feil i MGEs beregning av overføringstarif
fen for 1992 Norgeskraft mener også at det er feil i tariffen for 1993, jf brev av 
020994 

Departementet viser til at MGE likevel hadde en relativt lav overføringstariff i 
1992 I følge NVt var tariffen 13,7 øre/kWh referert næringskunde med energi
uttak på 200 000 KWh og brukstid på 4000 timer. Det var 4,5 øre/kWh lavere 
enn veid landsgjennomsnitt Selv om MGE ikke har skilt mellom nettnivå 4 og 5 
synes det altså som at gjennomsnittelige næringskunder har lave tariffer i områ
det 

Departementet har ikke funnet grunnlag for å gjennomgå tariffen for 1993 Per i 
dag er ~lGEs overforingstariff til en tilsvarende kunde 13 øre/kWh. Dette er 3 
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øre/kWh lavere enn gjennomsnittet i landet. Dette indikerer at e-verket har rettet 
feil i forhold til de første overføringstariffene som kom i 1992. 

Konklusjon 

Departementet slutter seg til NVEs vedtak av 23.06.93 i tvistesak mellom Norge
skraft AS og Midt-Gudbrandsdal Energiverk AlS vedrørende overføringstariffene 
hos Mid-Gudbrandsdal Energiverk AlS Departementet presiserer at meravkast
ningen i 1992 ikke kan disponeres av eierne, men komme kundene til gode 
senere. 

Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke er 
gjenstand for klage, jf forvaltningslovens ~ 28, første ledd, annet punktum 

Etter fullmakt 

K:ff!1 {)J\ 
Kjell M. Grotmol 

Kopi: NVE 
Midt-Gudbrandsdal Energiverk AlS 
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LIER EVERKS PUNKTTARIFFER - KLAGE FRA MILJØKVALITET AS 

NVE har mottatt klage fra Miljøkvalitet As datert 07001.93 pa 
Lier everks punkttariffer. I tillegg har Buskerud Energi AS i 
brev av 08.02.93 bedt NVE om å se nærmere på enkelte forhold 
vedrørende Lier everks punkttariffer. Begge brevene er over
sendt Lier everk, som har kommet med sine kommentarer til 
klagepunktene. 

Miljøkvalitet As hevder i sin klage at Lier everk beregner seg 
for høy punkttariff, Dette begrunnes med den sterke økningen l 

punkttariffene fra 1992 til 1993. 

Punkttariffene for 1992 og 1993 

I 1992 hadde Lier everk punkttariffer som refererte seg til 
sikringsstørelse. Omregnet til øre/kWh i henhold til everkets 
brukstider var prlsene som følger; 

Husholdning 14,- øre/kWh 

Næring, 230 V 12,1 øre/kWh 

Høyspenning 6.7 øre/kWh 

Kjeler uten 2-veis kornmo 6,1 øre/kWh 

Det bør nevnes at Lier everk hadde de laveste overførings
tariffene i landet i 1992. Det vil si overføring i eget nett 
fra høyspent fordellnq og frem til lavspent tordeling 
nettnivå 5. 

Nytr: telefon nr,. 22 .95 95 95 OQ .::1}rr.:7: fax nr. 22 95 9u (JU 

!10S!:l,]fi:' ill/i,''! l, 
l ('i,' y 



Punktt0rltf~nc for 1993 og resulterende prlser er som følger; 

Hettnivo Energiledd Effektledd Omregnet 
øre/kWh kr/kW/år øre/kWh 

Husholclninq 17,3 17,3 

Liten lJa=Tl[]r] ') 17,1 17,1 

Næring 4 600 12,2 

Næring 3 456 7,9 

Kjeler lt-utk_ 7,2 7,2 

KJeler :2 ,1 t -ut k. 8,8 8 f 8 

Kjeler uten 2-veis 13,- 13,3 

Brukstidene Lier everk har lagt til grunn er 3500 timer for 
husholdninger, 4000 timer for liten næringsvirksomhet, 4900 
timer for kunder på nettnivå 4, 5800 timer for kunder på 
nettnivå 3 og 4500 timer for utkoblingskraft. 

Prisøkninaen fra 1992 til 1993 

Som det vil fremgå av tariffoversiktene hadde Lier everk en 
betydelig prisøkning fra 1992 til 1993. Lier everk sier i sitt 
brev til NVE at forklaringen på denne prisøkningen er at de 
0adde budsjettert med et underskudd på kr. 5 mill. i 1992 
inkl, strømkjøp til gatelys. Dette underskuddet ble fordelt 
likt på distribusjon og kraftomsetning. For 1993 har Lier 
everk budsjettert med balanse for totaldriften og har dessuten 
innført et nytt nettnivå, som fører tll en omfordeling av 
kostnadene mellom de enkelte kundegrupper. 

For 1993 har Lier everk beregnet en avkastning på nettdelen på 
kr. 2 mill. av et kapitalgrunnlag på kr. 96,S mill., som 
tilsvarer en avkastning på 2,1 pst. 

Lier everk har i perioden fra 1990 til 1993 hatt en sterk 
økning i sine driftsutgifter på kr. 5 mill. eller ca. 33 pst. 
Dette forklarer Lier everk med at de frem til og med 1991 
førte regnskap etter de kommunale regnskapsforskrifter. Det 
ble da kun avskrevet for tap på krav og ukurans. For 1993 er 
de totale avskrivningene på kr. 6,3 mill., hvorav kr. 0,7 
mlll_ er tap på krav og ukurans. Avskrivningene på anleggsmid
lene på kr. 5.6 mill. forklarer dermed hele kostnadsøkningen i 
perioden. 

Anlcoosmlcllenes verdi 

r tUe bi ndr.:'] :;r c InPcJ ov(!rganqen r i l regnskap ført et ter aksj elo
ven '. Ll)'?~~. foretok lGP en tak:c;erlnc; av anleggsmidlene til 
L 1(' l "v (! l k _ fl (.} L Cl re,; p ør s e J t l l I G P b ~ e cl e t b (" kre f tet at de 
l kk,·· !1c'iddp kULT} orcorr for eventuelle r~ llskudd og an] eggs bidrag . 
Lle _ ,'\'erk:~ n'vl.:-;Ol', c:;om utarb(~idet 6.IJningsbalansen, kunne 
uq:;,: L"cKn~±tf, ,li han ikke hadcJf':: t~lt:- hc:n:c;yn til anlF-?CJg:~bidrac:r. 



Lier everk hevder at de i liten utstrekning har benyttet 
anleggsbidrag, som dermed vil ha liten innvirkning på fastset
telsen av anleggsmidlenes verdi i åpningsbalansen. NVE er 
imidlertid av den oppfatning at Lier everk uansett størrelse 
på tilskudd og anleggsbidrag må ta hensyn til disse i sin 
verdifastsettelse av anleggsmidlene. 

Lokal produksjon 

To mindre kraftstasjoner er tilknyttet Lier everks nett og det 
er ikke tatt hensyn til disse i beregningen av punkttariffene. 
Lier everk sier at de har sett bort fra denne lokale produk
sjonen, da den utgjør en bagatellmessig andel med en regis
trert vintereffekt på 1,2 MW. 

Et aspekt ved lokal produksjon er at den kan ha gunstig inn
virkning på nettbelastningen og bidra til å redusere kostnade
ne mot overliggende netto Uansett bør slik produksjon betale 
en viss innmatingsavgift, da produsenten vil ha tilgang til 
markedet via sentralnettet. For Lier everks vedkommende vil 
riktignok inntektene fra lokal produksjon pga det lille kvan
tumet utgjøre et så beskjedent beløp at det ikke vil gi noe 
utslag på punkttariffene. NVE finner likevel grunn til å 
pålegge Lier everk å ta hensyn til den lokale produksjonen i 
sine punkttariffberegninger. 

Utkoplbar kraft 

For overføring av utkoplingskraft i overliggende nett betaler 
Lier everk 3 øre/kWh for kraft med 1 times utkopling og 4,5 
øre/kWh for kraft med 24 timers utkopling til Buskerud Energi 
AS. Det totale forbruket av utkoplbar kraft er 100 GWh. 

Kostnaden for utkoplbar kraft i overliggende nett har Lier 
everk beregnet til kr. 3,156 mill. I følge opplysninger fra 
Lier everk blir 53 pst. av denne krafttypen omsatt med 1 times 
utkopling og 47 pst. med 24 timers utkopling. Dette tilsier en 
faktisk kostnad i overliggende nett på kr. 3,7 mill. Dermed 
har Lier everk belastet utkoplbar kraft med kr. 544.000 for 
lite og tilsvarende for mye på ikke utkoplbar kraft. NVE vil 
derfor pålegge Lier everk å korrigere sine punkttariffer i 
henhold til dette. 

Brukstider 

I sine beregninger av punkttariffene har Lier everk benyttet 
følgende midlere brukstider: på nettnivå 5 husholdninger 3.500 
timer, liten næring 4.000 timer, nettnivå 4 er satt til 4.900 
timer og nettnivå 3 til 5.800 timer. Sarr~enlagret brukstid for 
Lier everk totalt er på 4.652 timer. 

Brllkstiden for nettnivå 3 på 5.800 timer er beregnet ut fra 
registrerte måledata, mens brukstiden for de andre nettnivåene 
er skjønnsmessig fastsatt. For kundegruppene på nettnivå 5 
husholdninger og liten næring er det benyttet brukstider som 
er l tråd med undersøkelser og analyser av brukstider for 
ulike kundegrupper. Brukstiden for nettnivå 4, som er satt (11 
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4.900 timer, er imIdlertId langt høyere enn det som er vanlig 
for kunder på dette nettnivået. Normalt vil brukstiden ligge 
på rundt 4.000 timer for denne kundegruppen. Da den sammen
lagrete brukstiden for Lier everk totalt på 4.600 timer ligger 
på landsgjennomsnittet, er det lite trolig at kundegruppen på 
nettnivå 4 skiller seg vesentlig ut fra tilsvarende kunde
grupper hos andre everk mht. brukstid. 

Lier everk hevder at brukstiden for kundene på nettnivå 4 
ligger over brukstiden for kundegruppen liten næring. Dessuten 
er mange av kundene på nettnivå 4 relativt nye næringsbygg, 
som vanligvis har noe høyere brukstid en gjennomsnittet for 
kundegruppen. på denne bakgrunn finner NVE å pålegge Lier 
everk å benytte en brukstid på 4.200 timer som midlere bruks
tid på nettnivå 4 o~ korrIgere punkttariffen for 1993 iht. 
dette. 

Konklusjon 

Etter nøye gjennomgang av Lier everks punkttariffer for 1993 
har NVE funnet følgende mangler og feil. Det er ikke tatt 
hensyn til anleggsbidrag ved fastsettelsen av anleggsmidlenes 
verdi i åpningsbalansen. Den lokale produksjonen betaler ingen 
innmatingsavgift. Skjev fordeling av kostnadene i overligende 
nett mellom utkoplbar og 1kke utkoplbar kraft og for høyt 
antatt brukstid for kundene på nettnivå 4. 

NVE pålegger såled0s Lier everk a beregne nye punkttariffer 
for 1993, hvor det blir korrigert for de nevnte feil og man
gler. De nye tariffene glS virkning fra 1. januar 1993. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

Jon Sagen 
fung. avdelingssjef 

Likelydende brev: Miljøkvalitet AS 

John Cock 
førstekonsulent 

Kopi: Nærings- og energidepartementet 

u(!nnc ovgjørel (e>n kcm p2ikJaqe:; til NaT1ngs - oq enerqideparte
rnc'?nt pt Jnn(:?n j uker f ra det t 1d:3pllnkL Unc3Clr(:?trn nq er kommet 
tram t il part(~nc, Jfr. fOlvaltTllngslovens ~ VI. Eventuell 
klaqf-:' :;ka} bcclTullrj(~:; :3kr1Itlig, ~)tll :,; til Na'rlnq~; og energl
dl-,pa rt ernen t et: oq ::; c,nclc:c; q] ennom NVE. 
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KLAGE FRA_ MILJØKVALITET AS PÅ LILLErll~Ml'1ER (X; G.AJJSDJH, 
ENERGIVERKS OV2RFØFUNGSTA.IUFF oe; LEVEEI]\1C;~~\TI UCAR 

RØDKOP~ 

vi viser til klQqe 
føringstariffen ug 
Gausdal Energiverk 

tru fv1il](DK'Jal:t l I\S ,,}\,- ).3.t)6v~13 ljVC;L--

l C'Iec-:- incJsv i l kc'l rer:E'2 t l l 101 j l ehammc r og 
(LGE) _ 

Mljøkvalitet klager over fire ulike forhold: forskjellsbehand
ling av "rene" oVfC'rføringskunder og totalkU!lder __ vF:,dc. fast-
ledd, overføri ngsLari f fen:, størlc!.3e i l<lrhcJL t i 1. de genc:,c-:cl-
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Grunnen tiJ detre er- at LGE nektF: I1Ll-jøkvlliitet ,,\5 cl ::;l:ll-te 
kraftleveranser i IJGEs torsyningsomr~de før kcaveL om bankga
rantl er lnnfrldd. Miljøkvalitet har inngdtt avtale om kraft
leveranse til kunder i dette omrjdet tra 19.07.93. Da selska
pet skal vært" totallevfC'Landør I mel det innCjj netLavtale med LGE 

vegne av sine kunder fra :::arnrnc dato. [Jet er derfor vikt iq 
tor M J l J ø k val i tet ('l t t l j en cl 'J (; J (:) ) L :; c~ cl ett F' P Il Il k t tør 
LcvcrarL3ene ::otar!:,', . 

NVE har vd'rt l koncokt :T!f:'d Or en' i·lul Lc;t; tl~ Lefon den 
25. OG. 9 J oeJ han kunne opplYc:;e ('l ha TI10t ta t L kopi av klagen fra 
r·liljøkv.'llitet ?1.S. D(2t blr:> da CjJon uppmerk:oOTn (jt l\j\!E har 
l1ektrc't "l/211e KC)]Tunul1al (' E'~l vc~rk "~l Kr;C)vf", h,.Jnkc]C,rant i av IvIiljø-
Ke/al icrc-c. LCE (?lI1:;k tLlkeVE~l E.;!i:klii ti iCJ rf~dE)CJiøu~J::;e il-a NVE 
'~}nl clptL:-' U(J '/1 rJJeTiqJ l 

nevnt'" :;ak. 

l; 

_, l ~ 

, '. I ~ " " : ) r , l \ 

: ~ l~ JJj~:; l i '1/(--' t 
ILlr~ l l ()Ill t)l-u,l(~?re 

• t 

Nytt telefon nr. 22 95 95 95 og nytt fax nr. 22 95 90 00 

f-)I)st{]drt~j::'~:,I' 

0301 Oo/D_' 
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Likelydende brev: Miljøkvalicet AS 

Denne avgjørelsen kan p~k]dg S cll Nærings- og energideparte
mentet innen 3 uker frCl det ti dspunkt···underretninCj er kommet 
fram til partene jir. forvaltninCjslovens § VI. Eventuell klage 
skal begrunnes skriitlig, stlles til Nærings- og energidepar
remcntet og sendes crjennn!TI N'/F:. 
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RØD KOP\ 

NVE 
NORGES VASSDRAGS· 

OG ENERGIVERK 

Sykkylven komm. Energiverk 

6230 SYKKYLVEN 

Vår ref. 
0960/93/655.8 
MM/GES 

Deres ref. 
PA 

Saksbehandler: 
G. Solum, MM 
22 95 91 29 

Vår dato 

~ ti JUU 19S3 
Deres dato 
08.02.93 

TVIST OM PUNKTTARIFFER MELLOM SYKKYLVEN KOMM. ENERGIVERK OG 
TUSSA KRAFT. 

Vi viser til brev fra Sykkylven komm. Energiverk (heretter 
kalt SKE) av 08.02.93 vedrørende klage på Tussa Kraft 
(heretter TK) sine punkttariffer. Under saksbehandlinga er det 
innhentet opplysninger, skriftlig og muntlig, fra både SKE og 
TK. 

SKEs framstilling. 

SKE har fått krav fra TK om punkttariff til regionalnettet for 
sitt uttak av kraft fra Sykkylven sekundærstasjon. SKE mener 
at det ikke finnes noe regionalnett mellom sentralnettet og 
SKEs uttakspunkt, og ønsker derfor ikke å betale for et nett 
de ikke bruker. De har varslet TK om at de ikke kommer til å 
betale andre kostnader enn de som vedkommer sentralnettet og 
transformering fra 132 til 22 kV. 

SKE opplyser at den delen av 132-kV-anlegget som har betydning 
for SKEs tilknytning til nettet, eies av Møre og Romsdal 
Energiverk (MRE), og er utleid til sentralnettet. De to 
transformatoravgangene (132/22 kV) som SKE benytter eies også 
av MRE. For sin bruk av disse ønsker SKE å betale transfor
meringsavgift til MRE, som en videreføring av gamle avtaler 
til omlag samme pris. 

SKE hevder videre at TK ikke eier noe, og heller ikke har 
konsesjon på noe av det som benyttes av sentralnettet eller 

NyLL Lelefon nr. 22 95 95 95 og nYLL fax nr. 22 95 90 00 
'/\I)u:c'r,ii:'/ ,. 

eo:_~t:ldfl): "~I 

03U1 0:),/(1 
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transformatoravgangene. Utstyr til måling, overvåking og 
styring er bekostet etter avtaler og må karakteriseres som 
felleseie. Fasekompensering på 20 kV som TK har, bygger på en 
spesialavtale og vedkommer etter SKEs oppfatning ikke saken. 
Det at TK har tilkopla ei linje (132 kV) i stasjonen, har 
heller ikke betydning for saken. Dette er et anlegg som ikke 
har noen nytte for forsyningen til SKE. 

SKE eier og har områdekonsesjon på alle linjeavganger, samt 
samleskinner og måleutstyr på 20 kV sida. 

TKs framstilling. 

TK finner det i sine kommentarer til saken nødvendig å komme 
med en del presiseringer av eierforhold o.l. i Sykkylven 
sekundærstasjon. De mener SKEs framstilling lett kan gi et 
feil bilde av disse forholdene. 

TK påpeker at de eier utstyr for fasekompensering i stasjonen, 
og at dette ble montert for å begrense SKEs uttak av reaktiv 
effekt fra sentralnettet. Videre eier de sambandsutstyr, og 
fjernstyringsterminal for styring og overvåking av hele 
stasjonen. I tillegg opplyser de at TK etter avtale med MRE 
har påtatt seg ansvaret for drift, tilsyn og vedlikehold av 
ledningen Haugen - Sykkylven - Ørskog og 132 kV-stasjonene 
Haugen og Sykkylven. 

TK bestrider SKEs påstand om at SKEs anlegg er direkte koplet 
til sentralnettet. De opplyser at det er TK som leier bryter
feltene og transformatorene som står mellom sentralnettet og 
SKEs anlegg av MRE. TK hevder at SKEs påstand om at de betaler 
transformeringsavgift for disse ikke er korrekt, men at 
avgiftene betales til MRE av TK. 

på telefon til NVE bekrefter MRE at de aktuelle transformator
avgangene leies ut til TK. 

TK påpeker videre at sekundærstasjonens geografiske 
plassering, og det at SKE dermed kan kople sitt 22 kV anlegg 
direkte til stasjonen, er en tilfeldighet. Dersom stasjonen 
hadde vært plassert et annet sted, måtte TK ha bygd 132 kV 
linje fram til en ny stasjon eid av SKE. 

NVEs vurderinger. 

Klagen fra SKE tar ikke opp nivået på tariffen. r,TVE har derfor 
ikls:c~ vurdert det~ tallmessige grunnldget for TKs tariff. 

NVE vil llell(:,r ikk(~ vurdere i detalj eiendoms- og leie-
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forholdene for de ulike delene av anlegget i Sykkylven 
sekundærstasjon, men konstaterer at regionalnettsanlegg som 
eventuelt finnes mellom sentralnettet og SKEs anlegg 
leies/eies av TK. 

Et moment som bør nevnes i denne sammenhengen, er at i 
prinsippet kunne de komponenter som utgjør dette "eventuelle" 
regionalnettet vært utleid direkte til SKE. I så fall ville 
SKEs uttak av kraft fra sentralnettet kunne foregå uten 
faktiske kostnader for TK. 

Kjernepunktet i denne saken er altså hvorvidt TK i kraft av 
sin funksjon som regionalnetteier i området kan belaste SKE 
for regionalnettskostnader på samme måte som for de øvrige 
kunder i regionalnettet. Dette til tross for at SKEs anlegg er 
slik plassert i forhold til sentralnettet at regionalnettets 
funksjon i dette tilfellet kun er transformering og 
fasekompensering. 

Punktavgiftprinsippet innebærer at overføringstariffen i 
prinsippet skal inkludere overføring i alle overliggende 
nettnivå. I utgangspunktet er overføringssystemet tenkt 
organisert slik at punkttariffen til en sluttbruker i lokal
nettet skal inkludere overføring i sentral-, regional- og 
lokalnett. 

på Sunnmøre er det nå i hovedsak to regionalnetteiere, Tafjord 
Kraftselskap i nord og Tussa Kraft i sør. I tillegg eier MRE 
noen anlegg på Sunnmøre, men disse er nå utleid til Statnett 
og definert som sentralnett. 

NVE har foreløpig ikke noe endelig bilde av hvordan over
føringssystemet i området bør organiseres og struktureres i 
framtida. I dette ligger det at både sentralnettets 
utstrekning og organiseringen av regional- og lokalnett bør 
være gjenstand for vurderinger med tanke på best mulig å 
oppfylle de kravenergilova stiller til rasjonalitet, 
effektivitet, rettferdig kostnadsfordeling og skille mellom 
monopol og konkuranseutsatt virksomhet. NVEs avgjørelse i 
denne saken vil derfor bli å betrakte som foreløpig. 

TK har som nettkunder everk i den sørlige dele.l av Sunnmøre. 
Forøvrig er alle kommunene i dette området, Sykkylven kommune 
medregnet, medeiere i TK. Uten å ta stilling til hva som måtte 
være den riktige organisering av regionalnettet, kan det etter 
NVEs oppfatning hevdes at SKE's område ligger innenfor det som 
idag kan betraktes som TK's region. I dette ligger det at 
dersom det hadde vært nødvendig å bygge linje mellom sentral
nettet og SKE, ville dette vært en oppgave TK måtte påta seg. 

Både gjennom utforming av retningslinjene for overførings
tariffer og i avgjørelser i enkeltsaker har NVE akseptert 



4 

løsninger med klare prisutjevnende effekter, slik som 
gjennomsnittsbetraktninger og avstandsuavhengighet. 

I tvistesaken mellom Tafjord Kraftselskap og MRE vedtok NVE at 
Tafjord Kraftselskap ikke skulle betale regionalnettstariff 
til MRE. De to sakene kan umiddelbart synes likeartede, men 
det er klare prinsipielle forskjeller. 

For det første dreide det seg i Tafjord-MRE-saken om hvorvidt 
den endelige punkttariff til sluttbruker skulle inkludere 
tariffen til en eller to regionalnetteiere. I denne saken er 
spørsmålet om punkttariffene i SKE skal innbefatte ingen eller 
ett regionalnett. 

For det andre kan MRE i Tafjord-MRE-saken ikke sies å være 
etablert innenfor noen avgrenset region, men har anlegg spredt 
i ulike deler av fylket. Derimot må Tafjord Kraftselskap kunne 
betraktes som etablert innenfor en region rundt de aktuelle 
utvekslingspunktene, på samme måte som TK i dette tilfellet. 

I en tidligere tvistesak mot Malvik Elverk ble tilsvarende 
forhold som mellom TK og SKE behandlet. I denne saken vedtok 
NVE at Sør-Trøndelag Kraftselskap kunne belaste Malvik Elverk 
med regionalnettstariff, til tross for at det eneste som 
fantes mellom sentralnettet og Malvik Elverks nett var 
transformatorer eid av Sør-Trøndelag Kraftselskap. Det ble 
poengtert fra NVE at det må betraktes som tilfeldig at 
sentralnettet~ innføringsstasjon ligger i nærheten av Malvik. 
NVEs avgjørelse er stadfestet av Nærings- og Energi
departementet. 

Det er NVEs oppfatning at det også i denne saken må betraktes 
som tilfeldig at SKE har en gunstig plassering i forhold til 
sentralnettet, og således kan unngå bruk av regionalnetts
l~njer. I dette ligger det både en viss grad av tilfeldighet l 

at 132 kV-linja gjennom Sykkylven 2r definert som sentralnett, 
og i at sekundærstasjonen er plassert i SKEs område. på samme 
måte kan det betraktes som tilfeldig at de omkringliggende 
fordelingsverk ikke har slik gunstig plassering, og følgelig 
trenger regionalnett. 

NVE vil legge til grunn at prinsippet om gjennomsnitts
betraktninger og avstandsuavhengighet bør tillegges vekt ved 
tariffering av overføringstjenester innenfor en region. 

Det er derfor NVEs syn at SKE må bidra til å bekoste TKs 
regionalnett på samme måte som øvrige fordelingsverk i 
området, llavhengig av om regionalnettets funksjon i dette 
tilf~~let ikke innebærer overføring over avstand. 
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Vedtak: 

NVE aksepterer at Tussa Kraft kan kreve regionalnettstariff 
fra Sykkylven komm. Energiverk for tilknytningen i Sykkylven 
sekundærstasjon på samme vilkår som øvrige kunder i regional
nettet. 

Kommentar: 

Vedtaket må betraktes som foreløpig, i påvente av nærmere 
avklaring om framtidig organisering av overføringssystemet. 

I tillegg må det poengteres at vedtaket er gjort på 
prinsipielt grunnlag. Det er ikke tatt stilling til nivået på 
TKs punkttariffer. NVE forutsetter at TKs tariffer fastsettes 
på en slik måte at SKE ikke blir urimelig hardt belastet som 
en av få kunder med uttak på 20 kV-nivå. 

Med hilsen 

~~~edsaVdelingen 

j;n Sageh 
(fung. Ivdelingsdirektør 

Likelydende brev: Tussa Kraft 

KOpi: Nærings- og Energidepartementet 

D('lllH:' a\'gjfJrels('n kan p~9,J..Jag(~ til Na~riJlg<.j- og Ener,.:idepar1(·f)u>ntd 11IIH'1l .3 lIk('r" fra dd tj(hptJllkt ulld"rrptnin~ er komruet 

fram lil partPIle. jfr. fonaltningslov('f1s & VI. EVPlllupn klag .. skal h'"gIlUIIHC' skrif1lig. sl il<", til N:t:nngs- og 

Enf'rgidt~partenH~nt(·t og s('ndp~ gj('nJlOIIi NVE. 
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Saksbehandler: 
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Terje Hildonen, Enøk og Marked 
22 95 92 05 

TVIST MELLOM MILJØKVALITET OG BORRE ENERGIVERK 
VEDRØRENDE TRANSAKSJONSGEBYR OG NETTAVTALER 

Det vises til klage fra Miljøkvalitet, datert 26. april 1993, 
vedrørende transaksjonsgebyr og nettavtaler. Borre Energiverk 
har kommentert klagepunktene i brev til NVE datert 28. april 
1993. 

Transaksjonsgebyr 

Miljøkvalitet hevder at de maksimalt skal betale 5000 kr i 
transaksjonsgebyr, selv om de har flere kunder i Borre. Det 
vises her til rundskriv MM 2-93, der Norgeskraft bl.a. betaler 
5000 kr til Trondheim Energi. 

I følge Borre Energiverks brev, betaler den enkelte kunde kr 
2000 kr i transaksjonsgebyr pr. anlegg. Dette arbeidet inklu
derer avlesning av den enkelte måler pr. måned og bearbeiding 
av data for Miljøkvalitet og engrosleverandøren. 

så vidt vi forstår forlanger ikke Borre energiverk timesrnåler. 

Miljøkvalitet har undertegnet aveale om dette. 

NVE's merknader: 

Etter NVE's syn synes et transaksjonsgebyr på 2000 kr pr. 
anlegg å ligge under priser everkene gjennomgående tar for 
slike tjenester, gitt det omfanget av tjenester som ligger l 

tilbudet fra everket. 

I Norgeskrafts sak mot Trondheim Energiverk var Norgeskraft 
ansvarlig for innhentig av data via timesrnålere og bearbeiding 
av dataene. Norgeskraft står som eiere av timesrnålerne. 

Miljøkvalitets klage tas ikke ti1 [ølg0 pA dette punkt. 

Nytt telefon nr. 22 95 95 95 og nytt Fax nr. 22 95 90 00 
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Nettavtaler 

I sitt kommentarbrev til klagen har Borre Energiverk frafalt 
kravet om særskilt nettavtale med den enkelte kunde. 

Feilaktig informasjon fra everkets side 

Miljøkvalitet viser til annonse og avisartikkel vedrørende 
leveringskvalitet og kundeservice. 

NVE vil bemerke at for overføringstjenester har alle kundene 
like rettigheter med hensyn til service, leveringskvalitet, 
tilgjengelighet m.v, uavhengig av hvem som står for leveranse 
av kraften og om fakturaen for overføring går via everket 
eller kraftleverandøren. 

Me~ »1 .. '7 sen 

~~jaq~ J; n Sa1en 
ung. avdelingsdirektør 

~~ :' 7 l 
{::-Ti] U~~ f' II c; J ~ 

Te je Hildonen 
Førstekonsulent 

Denne avgjørelsen kan påklag('!; til Nærings- og Energidepartementet innen 3 ukpr fra det tidspunkt underretning er kommet 
fram til part('.w, jfr. fonaltningslovem ~ VI. Eventuell klage skal hegrunnes skriftlig, stilles til Nærings- og Energidep<lrtemen

tet og sendes via NVE, 

Likelydende brev til: 

Kopi: 

Borre Energiverk 
Postboks 25, 3195 Borre 

Nærings- og energidepartementet, 
Postboks 8148 Dep., 0033 Oslo 
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Sola Elektrisitetsverk 
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4050 Sola 
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0331/93/655.8 
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Deres ref. 

Saksbehandler: 
Didrik Hjort, MM 
Tlf. 22 95 92 97 

SOLA EL. VERKS OVERFØRINGSTARIFFER 
KLAGE FRA NORSKE SHELL 

vår dato 

07 JUU i~~j 
Deres dato 

NVE har mottatt brev datert 14.01.93 fra Norske Shell med 
klage på Sola Elektrisitetsverks overføringstariff. Ifølge 
energilovens forskrift, § 4-4 b) siste ledd, skal NVE treffe 
avgjørelse i tvistesaker. 

I brev av 25.02.93 ga Sola El.verk sine kommentarer til 
klagen. I brev av 08.03.93 ga Maudal Kraftlag, som også er 
part i saken" sine kommentarer. 

Generelle opplysninger 
Sola Energiverk (SE) sitt el-nett omfatter nettnivå 1 (50 kV), 
nivå 2 (hovedtrafo, 50/15 kV), nivå 3 (15 kV-linjer), nivå 4 
(nettstasjon) og nivå 5 (lavspentnett) . SE forsynes gjennom 
Bærheim trafostasjon (300/50 kV), som eies av Lyse Kraft. (SE 
eier 7 % av Lyse Kraft.) 

Norske Shell eier og driver et oljeraffineri, som ble bygget i 
1967 og ligger i Risavika i Sola kommune. Shellrafineriet 
hadde i 1992 et årsforbruk på 81,1 GWh og 11,8 MW, hvilket gir 
en brukstid på 6900 h. Shellraffineriet avtar 21 % av SEs 
overførte energikvantum og er everkets største nettkunde. 
Shell tar ut kraften på nettnivå 1 (50 kV) og nedtransformerer 
selv. Raffineriet har i alle år kjøpt kraften fra Maudal 
Kraftlag. 

Maudal Kraftlag (MK) eier og driver 50 kV-linjer, dvs. nett
nivå l. MK eies nå av kommunene Sandnes, Time og Klepp. 

Klagepunkt 
Shells klage inneholder bare ett klagepunkt: Shell vil ikke 
betale for 50 kV-linjene Skeiene - Bærheim. 

Tvistesakens bakgrunn. I brevet av 25.02.93 forklarer SE 
bakgrunnen for tvistesaken: "Sola komInunes eierforhold i 
Maudal Kraftlag er pr. 01.09.92 opphørt. I den forbindelse har 

- -," ( 
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Sola everk overtatt fra Maudal Kraftlag 50 kV-anleggende fra 
Bærheim trafostasjon til Sola." Videre: "Maudal Kraftlag 
hevder at deres utgående linjer fra Bærheim trafostasjon, i 
tillegg til å dekke uttaket til Lura og Skeiene trafostasjon, 
også gir en reell reserve for Bærheim trafostasjon. Dette ved 
havari av den doble 300 kV-linjen til Stokkeland trafosta
sjon. " 

på dette grunnlag forlangte MK at SE ved uttredenen måtte 
betale et bidrag på vel 2,8 mill. kr for Skeiene - Bærheim
forbindelsen. l Bidraget gir bruksrett, men ikke eiendomsrett 
til nettanlegget. 2,8 mill. kr er 38 % av anleggets bokførte 
verdi pr. 1.1.92 på 7,5 mill. kr. Resten av Skeiene - Bærheim
forbindelsens kostnader bæres av MKs gjenværende eiere. 

SEs bidrag på 2,B mill. kr gir opphav til årlige kostnader 
i form av avskrivninger og avkastning på ca. 400.000 kr. Av 
dette må Shellraffineriet bære anslagsvis (12 kW/74 kW =) 16 
%, dvs. ca. 65.000 kr. Resten må betales av SEs øvrige kunder. 

SE har bakt disse kostnadene inn i følgende punkttariff til 
Shellraffineriet: 173 kr/kW + 1,1 øre/kWh. Raffineriets års
forbruk på 11,8 MW og 81 GWh gir en overføringsregning på 2,9 
mill. kr pr. år. 

SE har betalt bidraget på 2,8 mill. kr med forbehold om at 
beløpet tillates lagt inn i kalkylen for SEs overføringstarif
fer. Dersom NVE gir Shell medhold, blir det ikke mulig å ta 
beløpet med i tarifferingsgrunnlaget. Avtalen er da at MK skal 
tilbakebetale beløpet til SE. SE må i såfall redusere sine 
overføringstariffer tilsvarende. 

Formelt sett er Shells klage rettet mot SE. Skulle Shell få 
medhold, går det imidlertid ut over MK - ikke SE. Heller ikke 
SE er interessert i å betale for Skeiene - Bærheim-forbindel
sen. 

Linjenes funksjon før og nå. Det går to 50 kV-linjer fra 
Skeiene til Bærheim. Linjene ligger i Sandnes kommune og har 
en traselengde på ca. 7 km. Begge linjene ble bygget i 1966 
for å forsyne Shell og en forventet forbruksvekst i Sola 
kommune forøvrig. I sin tid var dette hovedforsyningen til 
Sola og Shell. 

Den ene linjen går direkte fra Skeiene til Bærheim. Den 
andre linjen ble i 1980 forlenget til Lura trafostasjon, for å 
gi tosidig forsyning til nordre Sandnes. Normalt forsyner den 
Sandnes fra Bærheim. 

Linjen via Lura har i dag en kapasitetsutnyttelse på ca. 30 
%. Denne linjen har en sekundær funksjon som reserveforsyning 
til Sola-området. 

Etter at Lyse Kraft bygget Bærheim trafostasjon i 1980, har 
den direkte linjen av og til blitt benyttet til å føre kraft 
fra Barheim til Skeiene, som forsyner Sandnes by. Normalt er 
denne linjen imidlertid uten last. Første halvår 1993 har den 
såldes vært innkoblet tilsammen bare en ukes tid. Linjens 
primærfunksjon er å være reservelinje. 

De to linjene går for det meste på felles masterekke og er 
i praksis uadskillelige. Uansett løsning må de eies og drives 
av MK. 

l I sitt brev av 14.01.33 nevner Shell beløpet 5,5 mill. kr. 
Dette er en misforst,'lelse som stammer f:ca SEs beregning av de:, 
2,8 mill. kronenes historiskn kost. 



3 

Linjenes kapasitet for reserveforsyning. SE skriver i et notat 
datert 21.08.92 til Shell (side 1): Det er mulig "å forsyne 50 
kV-anlegget i Bærheim fra Skeiene og fra Lura. Denne drifts
formen vil ha en begrensning belastningsmessig. Det antas at 
Shellraffineriet ville måtte kjøre med sterkt redusert drift, 
og Sola [El.verk] ville måtte iverksette leveringsinnskrenk
ning til sine abonnenter." 

MK ønsker på sin side å forsterke linjene ved å skifte ut 
det som er igjen av gammel tråd - en investering til ca. 
500.000 kr. Ifølge MK vil dette gi full reserveforsyning til 
Sola og Shell. 

Lyse Kraft opplyser at Skeiene trafostasjon ikke er avhen
gig av 300 kV-forbindelsen fra Stokkeland; Skeiene kan forsy
nes fra Tronsholen trafostasjon. 

Å opprette forsyning til Sola gjennom Skeiene - Bærheim
forbindelsen tar ca. en time. Denne reserveforsyningen er 
derfor bare aktuell ved alvorlig og langvarig avbrudd. 

Behovet for reserveforsyning. Viktigere enn kapasitet er 
imidlertid om det i det hele tatt er behov for reserveforsy
ning. 

Shellraffineriet er svært avhengig av sikker strømforsy
ning, og raffineriet har ingen egen reserveforsyning. 1 klage
brevet skriver Shell likevel at "For Shell har denne reserve
linjen ingen betydning.". Shell mener at sannsynligheten for 
langvarig utfall av 300 kV-forbindelsen er ubetydelig. Shell 
innser likevel at Skeiene - Bærheim-forbindelsen tross alt er 
god å ha og ville ikke like at linjene ble revet. Shell har 
sagt seg villig til å betale en avgift på 10.000 kr i året for 
Skeiene - Bærheim-reserven. 

SE skriver i notatet av 21.08.92 (side 2): "1 de tilfeller 
hvor 300 kV-fbrsyningen til Bærheim har falt ut, har driften 
blitt etablert igjen etter temmelig kort tid. vi snakker om 
avbrudd med varighet fra ca. 20 sekunder (forbigående 
feil/gjeninnkopling) til ca. 8 minutter. Det har i disse 
tilfeller i perioden 1980 - 1992 aldri vært aktuelt å etablere 
alternativ drift av 50 kV til Sola og Shell. vi anser sannsyn
ligheten for at 300 kV i Bærheim skulle bli liggende ute i 
lengre tid som ytterst liten." 

Det kan nevnes at SE planlegger å bygge en nye 50 kV-linje 
fra Båtstad trafostasjon i Tananger til Stølaheia trafostasjon 
i Stavanger. Prosjektet har to begrunnelser: Everket trenger 
økt kapasitet for å møte forventet forbruksvekst, og forbin
delsen vil gi et ringnett, som innebærer bedre reserveforsy
ning. Anlegget vil koste ca. 20 mill. kr og vil etter SEs 
planer stå klart i 1996. SE og Shell hevder at denne linjen 
vil dekke deres reservebehov bedre enn Skeiene - Bærheim
forbindelsen gjør. Men i motsetning til forsyning fra Skeiene 
vil forsyning fra Stavanger avhenge av 300 kV-forbindelsen fra 
Stokkeland. En Båtstad - Stølaheia-forbindelse vil m.a.o. ikke 
erstatte Skeiene - Bærheim-forbindelsen. 

MK fremhever at SE ligger på nettets tamp og mener at SE og 
Shell har stort behov for reserveforsyning. Det refereres til 
en uttalelse fra Lyse Krafts Odd Håland (møtereferat datert 
05.03.92, side 2): "Lyse Kraft_ fekk spørsmål om det var 100 % 
leveringstryggleik i Bærheim, og måtte medgje at 100 % leve
ringstryggleik går det ikkje an å garantere nokon stad. Fram 
til Bærheim går det ei 300 kV dobbeltlinje på felles maste
rekke. Det er sikrare enn ei enkeltlinje, men ikkje så sikkert 
som to heilt uavhencJige linjer." MK anfører også at etter 
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stormen på Nordvestlandet i januar 1992 er beredskapsviljen 
generelt blitt større. Det henvises til NVEs notat "En orien
tering om utvidelsen av energilovens kapittel 6 Beredskap", 
datert april 1993. 

NVEs vurdering. Sannsynligheten for et langvarig utfall av 300 
kV-linjen fra Stokkeland til Bærheim er liten, men dersom det 
likevel skulle inntreffe, er Sola-området helt avhengig av 
Skeiene - Bærheim-forbindelsen. SE og Shellraffineriet har 
reell nytte av forbindelsen til reserveforsyning. 

Betaling for reserveforsyning, dvs. potensiell kraftoverfø
ring, er et vanskelig kapitel. Som regel er det umulig å 
avregne dette godet nøyaktig. I mange tilfeller er det gjensi
dig reserveforsyning mellom naboeverk, hvilket løser avreg
ningsproblemet. I dette tilfellet er reserveforsyningen imid
lertid ensidig. Når Sola kommune bryter ut av MK, bør SE 
derfor betale noe for reserveforsyningsgodet. 

Etter NVEs syn handler denne saken om reserveforsyning, men 
også om en linje som er foreldet. Sakens forhistorie står 
sentralt. 

Håland skriver i nevnte møtereferat (side l): "Maudal 
Kraftlag frykta at dersom alle eigarane ville gå ut på same 
måten som Sola Elektrisitetsverk og ta med seg dei linjene dei 
meinte de hadde bruk for, ville nokre av linjene bli utan 
eigar." Sagt på en annen måte - man frykter et svarteperspill. 

Utviklingen har et stykke på vei løpt fra Skeiene - Bær
heim-linjene, men det betyr ikke at deltagerne kan løpe fra 
sine forpliktelser for anlegget. Dette gjelder ikke minst for 
SE og Shell, som linjen faktisk ble bygget for. 

Konklusjon og vedtak 
NVE bestemmer at Maudal Kraftlag var i sin rett da det avkre
vet Sola Elektrisitetsverk et bidrag på 2,8 mill. kr for 
reserveforsyning gjennom 50 kV-linjene Skeiene - Bærheim. 
Investeringskostnaden forårsaker avskrivninger og avkastning, 
som kan dekkes inn gjennom Sola EI.verks overføringstariffer, 
inklusive tariff til Shell. 

Vennlig hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

1/ l: l; . 
{Il) 

/ !/I) t/!fiJ ~ 
Jon Sagew 
Fjng. avdelingsdirektør 

. ': 'L 1 I ';;j I f f , .. , ..... ~~. frlo \ 
Didrik Hj ort \ 
Førstekonsulent 

Likelydende brev til Norske Shell og Maudal Kraftlag. 
Kopi til Noe, Energi- og vassdragsavdelingen. 

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 
uker fra det tldspunktet \lIlderretnin9 Cl. k0I1Ul1i"t fram t il par(~i"ne, jf. 
forvaltnin9Slovi?n,; :l VI. Eventuell klage' ;;kal t>ccJLunnes skriftlig, ,;tiles 
til Næl'ingc; - og cneuJidcparLcmr:;nteL 0'1 send,"'; r;] ennom NVE. 
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Nordisk Energi AS 

Bogstadveien 12 

0355 Oslo 

Vin ret 
NVE 94/672 
MM/ART/6558 

Deres ref. 

FP/B1 

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

Var dato 

o 8 JUL 1994 
Deres dato 

21.01.94 

KLAGE PÅ NVEs AVGJØRELSE I TVISTESAK MELLOM NORDISK ENERGI AS OG 
OSLO ENERGI 

Innledning 
Saken gjelder klage fra Oslo Energi datert 20.12.93 over Norges vassdrags- og 
energiverks (NVEs) vedtak av 19.10.93 vedrørende tvist om Oslo Energis 
nettnivåplassering aven storkunde som forsynes på lavspenningsniva. Nordisk Energi AS 
har gitt sine kommentarer til klagen i brev av 21.01.94. 

Det påklagede vedtaket 
NVEs vedtak ble fartet på bakgrunn av henvendelse fra Nordisk Erl(~r~li AS i brev av 
16.04.93. Vedtaket lyder: 

NVE fastslår at Oslo Energi ma fastsette regler for plassenng pa nettniva med 
utgangspunkt i følqende kriterier: 

- kunden er storforbruker 
- nettstasjonen liqqer i rimelig nærhet av kunden. 

NVE finner at den aktuelle kunde tilfredsstiller kravet om rimelig nærhet /il nettstasJon. 

NVE ønsker ikke å ta standpunkt til hVilken kvantumsgrense som skal benyttes for a 
klassifisere storforbrukere i Oslo Energis nett. 

Nordisk Energi undertegnet 15.04.93 kontrakt for den aktuelle overfønngen med forbehold 
vedr. spørsmålet om nettnivåplassering som ble brakt Inn tIl NVE for a vQjø reIse. VI 
forutsetter at Oslo Energi raskt utarbeider nye regler for ne/tniva og at de nye reqlene 
gjøres gjeldene for den aktuelle kunden fra og med tidspunktet for kontraktsinngåelse. 

Begrunnelsen for vedtaket 
Ved store uttak pa. samme sted er det stordriftsfordeler som tilsier differensiering av 
tariffen. NVE har Ikke festet konkrete tallstørrelser til begrepene "storiorbruker" og "lImellCJ 
nærhet". Storforbruker ma wrlldlerild forstas slik at kunden har en størrelse som tilSier at 
han rlOrmalt VII bli forsynt av eCJen nettstasJon. For a unnga tilfeldig plasscrlflq i m~ttnlva 

Ko{}toracre~::::t- l.1Idde/thunsgate 29 
POSl3dres"e Pc:;:boks 50~1. Mai 

fJ301 O"lc 

7 e/etofl 9~) 9S 9:') 
!(!/'",f,!): 0S ne 
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vurderer NVE at dette best ivaretas ved at nettnivaplasserinC) knyttes opp mot kundens 
stom:;lst: 

Oslo Enerqls kla~]e 
Oslo Enerqi hevder at kriteriet med Qjennomfonnqsplate IVClretar Intensjonen "med rimelig 
nlf?rhet" samtidig som det tar hensyn til kundens storrelse 

Oslo Energi finner det urimelig at vedtaket gjøres qJeldene fra tidspunktet for 
k()lltraktslnng~ielse. Vedtaket må gjøres gjeldende for alle. oe] Oslo Energi hevder at dette 
vil føre til et urimelig stort merarbeid. Oslo Energi her om at nye regler må gjøres gjeldene 
fra det tidspunkt de foreligger. 

I Oslo Energis klage kommer det frem nye opplysninger om sammensetningen av 
kundemassen Hvis en betrakter kundene med maksimaleffekt større enn 200 kW, så har 
Oslo Ener~ll ca. 350 kunder som avregnes på nivå 4 og ca. 3200 kunder som får kraften 
levert over kabel og dermed avregnes etler Oslo EnergiS niva 5. Disse 3200 kundene st~1.r 
for rundt 2500 GWh av i alt 5069 GWh som avregnes elter nivå 5. Oslo Energi hevder at 
ved ~ overføre de 3200 kundene til nivå 4, vil de gjenværende nivå 5-kundene måtte 
betale for både egen kabeloverføring og nivå 4-kundenes kabeloverføring. 

Oslo Energi har planer om å innføre et tariffsystem med flere trappetrinn som vil eliminere 
et bastant skille mellom nivå 4 og 5. For å utvikle modellen og tilpasse den til nettet 
trE?rlCjC:r Oslo Energi tiden frem til 1. januar 1995. 

NVEs vurderinq av klagepunktene 
Oslo Energi selter som krav for avregning på nivå 4 at levering skjer på 
Clwnnomfonngsplate. Med dette legger en til grunn den tekniske løsningen hos kunden 
som kriterium for hvilken pris som tilbys. NVE finner at denne praksis er i strid med NVEs 
retningslinjer for beregning av overføringstariffer av desember 1993, med virkning fra 
010,1.94. I retningslinjenes punkt 6.1 står det bl.a 

Folqenne kntener skal legges til grunn for hvilke kunder som skal kunne avregnes som 
IJI?ttsta.':JjolJskunde. dvs. uttak på nettniva 4. 

- kunden er storforbruker 
- nettsta~)Onen ligger i rimelig nærhet av kuncfen 

Ven tvil om plassering på nettnivå etter de nevnte kntener. anbefaler NVE at det legges 
vekt pa uttakets størrelse. I tvilstilfel/er anbefales en nedre grense for plassering på niva 4 
Ilk 200 kW målt som kundens maksima/effekt med tlfnesoppløsning. 

Grenseoppgangen mellom nettnivå 4 og 5 har tidligere vært trukket av det enkelte everk. 
NVE har funnet at denne grensedragningen vanerer for mye mellom ulike everk. NVE har 
sokt ~i oppnCl en mer enhetlig tariffstruktur ved å antyde hvor skillet mellom nivå 4 og 5 
Sk;oil trekkes. En har valgt a knytte begrepet kundens størrelse til målt maksimaleffekt med 
time::-,opplosnlflg. Det kan imidlertid innvendes at målt mdksimaleffekt som kriterium kan 
Virke lJhelcJiC) for kunder som har maksimaleffekt tett oppunder en satt grense. Disse 
kunclcrlP kan ha incentiver til cl øke rnaksirnaleffekten til over nrensen for å bli avregnet 
sorn nlvd 4 kunder. 

NVE har I retningslinjene åpnet for en alternativ beregningsmetode under betegnelsen 
kvantlJnlscllfferensierte priser. Denne nlptoden gir tariffer i trappetrinn etler størrelse. eJer 
pn'iCr1 redlJSCreS Cjradvls for økende uttak. Redusert pris er tx;qrunnet med at det normalt 
VII v;.pr(' laven=: kostnader forbundet med d tilknytte et stort uttak sammenlignet med 
m;Hle]\' Sn1d KllflcJen skal betale pn pris som ikke er bdsert p{l den konkrete tekniske 



løsningen everket har valgt. men størrelsen på sitt faktiske forbruk. En slik modell vil 
redusere grunnlaget for taktisk tilpasning fm kundens side. 

Oslo Energi hevder at et tanffsystem basert på trappetrinn vil VÆre operativt etter neste 
hovedrevisjon av punkttanffene pr. 01.01.95. NVE har registrert at Oslo Energi er pa vel 
over til et tariffenngssystem som ligger innenfor retningslinjene for bereGning av 
overføringstariffer og ser at det vil påløpe dobbeltarbeid om en før dette i tillegg rna 
revidere inndelin~Jen mellom niva 4 og 5. 

NVE er ogS3. inneforstått med at en omfattende omlegging av regler for plassering på 
nettnivå i et stort byverk som Oslo Energi vil kunne berøre et stort antall kunder. En 
endring i tariffstrukturen vil i seg selv ikke redusere kostnadene i nettet, men vil gi en 
omfordeling mellom kundegruppenes overføringstariffer. NVE vil derfor akseptere at Oslo 
Energi trenger noe tid til å planlegge og gjennomføre en omlegging. NVE vil imidlertid 
understreke at en omleCJQITlCJ er nødvendig og skal gjennomføres så raskt som mulig. 

Konklusjon 
NVE finner at klagen delVIS må gis medhold og endrer vedtaket. Nytt vedtak lyder i sin 
helhet: 

NVE fastslår at Oslo Energi må fastsette regler for plassering på nettnivå som er i 
overensstemmelse med NVEs retningslinjer for beregning av overfønngstariffer. 

NVE finner at den aktuelle kunde tilfredsstiller kravet om rimelig nærhet til nettstasjon og 
at han er storforbruker. 

NVE finner at en omlegging av regelverket for plassering av nettniva i Oslo Energi bør 
gjennomføres pa generell basis med virkning for alle kunder i nettet. En slik omlegging er 
omfattende og vil kunne medføre justering av tariffene for alle kundegrupper. NVE vil 
derfor akseptere at Oslo Energi trenger noe tid til å planlegge og gjennomføre en slik 
omlegging. NVE gir Oslo Energi tillatelse til å benytte sin egen kundeinndeling for resten 
av 1994. 

Oslo Energi skal utarbeide nye reg/er for nettnivå i samsvar med NVEs retmngslinjer, og 
disse skal gjøres meldende fra 01.01 95. Den aktuelle kunden og resten av kundemassen 
avregnes etter samme tariffsystem fra denne dato. 

Med hilsen 
Markedsavdelingen 

;~~~ 
Likelydende brev til: Oslo Energi AS 
Kopi: NcprinCJs~ OD energicjepartementet 

I . 

,'~ ~,cj ~,t"1 

/Jon Sagen 
/ sekSjonSSjef 

»('11IU' :t\!..'..iord"l'11 kall p:'lhbt~l'" lil J'\~l'rin~..,- o~ t'lJert:idep:lrteIlH'llfd innelI J IIhtT fra dd lid..,plJlll-d tllldt'lTdllillg er kOllul)et fn'llI 

til par1(,flt'. jfr. fon;"llliTl~~"lo'('II'" klp. \'1. E\'('1l1udl kb~(' .... k:11 h('~nllll1(''''' ...,hriflli:.:. "lill's til \:('I-ill!-~"'- o:-~ ('ller;...:idt'parleflH'n(et o~ 
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NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Hedmark Energi AS 
Postboks 1098 

2301 HAMAR 

vår ref. 
1658/93/655.8 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Arne Venjum, MM 
22 95 92 58 

UENIGHET OM OVERF0RINGSSVILKÅR MELLOM HAMAR-REGIONEN 
ENERGIVERK OG HEDMARK ENERGI AS 

vår dato 

Deres dato 

vi viser til brev av 12.03.93 fra Hamar-regionen Energiverk 
(HrE) . 

HrE ønsker NVEs vurderinger og vedtak når det gjelder følgende 
forhold; 

innmatingstariffer i Hedmark Energi AS (HEAS) regionalnett 
for 1992, 

- godtgjørelse for bryterfelt i Løpet kraftverk, og 

- fastsettelse av regionalnettsgrenser. 

HEAS har i brev av 04.05.93 gitt sine kommentarer til de 
tvistepunkter og spørsmålstillinger som HrE har tatt opp. 

Innmatingstariffer for 1992. 

HrEs kostnader i HEAS' nett var i 1992 3,5 mill. kr, mens 
overfør~ngskostnadene i 1993 er beregnet til i underkant 1,9 
mill. kr. Tilsvarende kostnader for 1991 var knappe 1 mill. 
kr. Disse tallene forutsetter noenlunde samme mengdegrunnlag. 

HrE ber om at NVE vurderer HEAS' overføringstariffer for 
innmating for 1992. Bakgrunnen for at HrE bringer dette 
tvistepunktet inn for NVE er den store forskjellen i 
overføringsutgifter for 1992 og 1993. 

Nytt telefon nr. 22 95 95 95 og nytt fax nr. 22 95 90 00 
kont()r(tOrl:~se r.1/c'op/thunsqaf(: :>,i} 

POS::10ll':;<C(' PosttlC'<; 509 ( Md) 
0301 C};/c' 

7 (:iej()n ,~).'_' ~1,i5 ,(~lh 

Tc/c,tax ,".') ~],S .<)() C\) 
1I'(I" :~!?,'?~)7 t,/vr'() tv 

A,lnkQI(lJ. OL;29 05 ;'SO.':t; 
f-;o,(~r_:7!'ro OS03 S05.~()!)S 
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NVE vil vise til forskriftene til energiloven, § 4-4, der det 
bl.a. heter at "Konsesjonæren og de som ønsker å få utført 
overføringstjenester forhandler nærmere om vilkårene for 
overføring." 

Iht. til forskriftene er det altså en forhandlingssak mellom 
netteier og kunde å fastsette vilkårene for overføring av 
kraft, forutsatt at avtalevilkårene ligger innenfor 
energilovens generelle krav om ikke-diskriminering etc. Når 
partene ikke kommer frem til en avtale som begge partene kan 
akseptere, kan saken bringes inn til NVE for avgjørelse. 

NVE er av den oppfatning at HrE ble gitt flere muligheter til 
å vurdere vilkår og -beregningsmåte for HEAS' 
regionalnettariffer for 1992 før sluttoppgjøret for 1992 fant 
sted, og eventuelt brakt saken inn til NVE avgjørelse på et 
tidligere tidspunkt. 

Det er også NVEs vurdering at når HrE i sitt brev av 30.11.92 
til HEAS skriver at "For å få avsluttet overføringssakene for 
1992, finner vi å ville godta Deres forslag til sluttoppgjør 
for dette året.", så har HrE også godtatt HEAS' sluttoppgjør 
for 1992. 

Selv om det generelt sett kan foreligge forhold som gjør at 
den avtale som er godtatt av både HEAS og HrE kan fravikes, 
kan ikke NVE se at slike omstendigheter foreligger i denne 
saken. 

Godtgjørelse for bryterfelt. 

Løpet kraftverk eies og drives av HrE. Produksjonen fra 
kraftverket mates inn på HEAS's 66 kV regionalnettanlegg. 
Overføringsanlegget mellom kraftverket og HEAS's 
overføringsnett består i hovedsak aven 66 kV samleskinne og 3 
bryterfelt. Dette anlegget eies av HrE. 

Etter HrE's oppfatning bør utgiftene til bryterfeltene dekkes 
over HEAS's regionalnettariffer. 

I NVEs retningslinjer av mars 1992 uttrykkes det at kostnader 
for nettanlegg som åpenbart er bygget for å fremføre 
produksjon, skal oppfattes som produksjonskostnader og 
henføres produksjonsvirksomheten. 

I det aktuelle tilfelle er NVEs oppfatning at HrE's nettanlegg 
(inkl. bryterfelt) i tilknytning til Løpet kraftverk 
utelukkende er bygget for å fremføre kraftverkets produksjon 
til HEAS's regionalnett, og at nettet ikke har noen 
overføringsfunksjon utover dette. 

I følge retningslinjene skal derfor alle kostnader som HrE har 
for sitt overføringsnett ved Løpet kraftverk oppfattes som en 
del av produksjonskostnadene for denne kraften, og henføres 
virksomhetsområdet produksjon. Som følge av dette må HrE påse 
at alle kostnader som vedrører denne overføringen blir holdt 
utenfor kostnadsgrunnlaget for beregning av HrEs 
overføringstariffer. 
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Når det gjelder forholdet til BEAS er det følgelig NVEs syn at 
HrEs kostnader til overføring av kraft fra Løpet kraftverk til 
HEAS's regionalnett, ikke skal belastes dette nettet. 

Fastsettelse av regionalnettsgrenser. 

HrE ønsker NVEs prinsipielle syn på hvilke betingelser som bør 
oppfylles for å kunne opptre som regionalnetteier når 
regionalnettet ikke er anleggsmessig eller fysisk 
sammenkoplet. 

Dette tvistepunktet vedrører viktige prinsipielle forhold som 
gjelder overføringsnettets struktur og organisering. Sentrale 
spørsmål i denne forbindelse er å vurdere 

- hvor grensene bør gå mellom de forskjellige nettsystemer, 
nettkomponenter etc., 

eierforhold, dvs. hvem bør stå som eiere av nettene, 

- driftsansvar, dvs. hvem bør operere og drive nettene, 

- kostnadsgrunnlag, dvs. hvilke kostnader kan tas med ved 
beregning av punkt tariffene, og 

- kostnadsfordelinger, dvs. hvorledes fordele kostnadene 
mellom nettbrukerne. 

Etter NVEs vurderinger er det flere forhold som gjør at den 
eksisterende nettstruktur etc., både i Hedmark og andre 
steder, ikke er den beste når dette ses fra en 
samfunnsøkonomisk synsvinkel. NVE har likevel ikke satt opp 
noe endelig bilde over hva som bør være overføringsnettets 
fremtidige struktur og organisering, men vil arbeide for at 
overføringsnettet organiseres slik at 

- nettet blir optimalt dimensjonert, 

- nettet drives mest mulig effektivt og 

- til lavest mulige kostnader, 

- nettkostnadene fordeles mest mulig rettferdig mellom 
nettbrukerne, og at 

- det gis gode muligheter for monopolkontroll. 

vi er kjent med at den spørsmålstillingen som reises av BrE er 
knyttet til forholdene omkring Tangen trafostasjon, og vi vil 
derfor ta utgangspunkt i dette tilfellet, og behandle dette 
punktet i lys av de generelle betraktninger og målsettinger 
som er nevnt i det ovenstående. 

vi vil i denne forbindelse påpeke at NVEs avgjørelser må 
gjøres innenfor de rammer som settes av eierforhold, 
historiske bindinger etc. Slike forhold må derfor tillegges 
tilstrekkelig vekt når det gjøres prinsipielle slutninger av 
NVEs vedtak i enkeltsaker. 
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HrE regionalnett omfatter bl.a. en 66 kV ledning fra Minne til 
Hjellum. Denne overføringslinja går gjennom Stange kommunale 
El-verks (SKE) forsyningsområde. Et av utvekslingspunktene 
langs denne linja er Tangen trafostasjon, som eies av HEAS. To 
kunder, NSB og SKE, tar ut kraft fra denne trafoen, dvs. på 
nettnivå 2. 

Spørsmålet er hvem som skal opptre som regionalnetteier i 
forhold til NSB og SKE, HrE som eier av regionalnettet tom. 
nettnivå l i området eller HEAS som eier av den aktuelle 
trafoen. 

Uten å ta stilling til hva som måtte være den riktige 
organisering og struktur for regionalnettet i Hedmark, kan det 
etter NVEs oppfatning hevdes at HrE idag har 
"regionalnettansvaret" for HrEs og SKEs forsyningsområde, dvs. 
at det er HrEs regionalnett som utgjør det naturlige 
bindeleddet mellom sentralnettet/produksjonssiden og 
fordelingsnettene/brukersiden, representert ved HrE, SKE og 
NSB. 

Bl.a. med bakgrunn i samfunnsmessige effektivitetsmål er det 
etter NVEs oppfatning vanskelig å finne rasjonelle grunner for 
at den som eier en avgrenset overføringskomponent innenfor det 
som naturlig bør oppfattes som andre regionalnetteieres 
områder, slik tilfellet er når det gjelder Tangen 
trafostasjon, bør opptre i en slags regionalnettsrolle i 
forhold til brukerne av denne trafoen. 

Det at SKE og NSB eier "regionalnettskomponenter" i dette 
forsyningsområdet kan forøvrig ikke sidestilles med HEAS' 
eierskap til Tangen trafostasjon, fordi SKE og NSB er å 
oppfatte som brukere, mens HEAS eventuelt vil opptre som 
transportør. 

I denne konkrete saken er det derfor NVEs avgjørelse at 
punkttariffene i tilknytning til Tangen trafostasjon skal 
avspeile kostnadene i det overføringsnettet som ligger bak 
dette utvekslingsnivået, og som eies og drives av HrE. Det 
ligger i dette at HrE skal oppfattes som regionalnettoperatør 
i forhold til brukerne av Tangen trafostasjon, dvs. SKE og 
NSB, og forestå avregningen av disse. Når det gjelder 
kostnadene som er bundet til Tangen trafostasjon skal disse 
faktueres særskilt i forhold til HrE. HrE kan derfor 
innarbeide denne leiekostnaden i sine generelle punkttariffer 
for uttak på nettnivå 2. 

Når den gjelder Tangen trafostasjon vil forøvrig NVE henstille 
til partene om å vurdere en løsning som bedre tar hensyn til 
målsettingen om å oppnå en mer rasjonell nettstruktur. I dette 
tilfelle ville det sannsynligvis vært en bedre løsning totalt 
sett om HrE hadde eiet denne trafoen, men NVE har ikke 
myndighet til å pålegge en slik løsning. 
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NVE vil avslutningsvis understreke at avgjørelsen i denne 
saken ikke betyr at HEAS og HrE kan ses på som separate 
regionalnett i plansammenheng. NVE har mottatt kraftsystemplan 
for Hedmark for 1991. Denne planen har to separate deler, en 
for HEAS og en for HrE. NVE vil presisere at ved revisjon av 
planområdet Hedmark skal de to delene ses i sammenheng og det 
skal utarbeides en felles plan. Selv om det er forskjellige 
eiere og økonomiske enheter i et område, skal nettutbyggingen 
i et planområde ses under ett. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

~~~~~irektør dÆ::-, 
~ Jon--Eagen / 

seksjonssjef 

Likelydende brev til: Hamar-regionen Energiverk 

Kopi til: Nærings- og energidepartementet 

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



DET KONGELIGE NÆRINGS- OG ENERGIDEPARTEMENT 
KONTOR: PLØENS GT. 8 - TLF. 22 349090 - TELEFAX 22 34 95 25/65 

POSTADRESSE POSTBOKS 8148 DEP, 0033 OSLO - TELEKS 21486 OEDEP N 

Hamar-regionen Energiverk 
Vangsveien 73 
Postboks 4343 Postterminalen 
2301 HA.t\;lAR '1 ',l l Il,!, .... I:, t! 5 

~: \/ . I o ......... _ ,,,,-, '-' . 

Deres ref Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 

NOE 93/7456 EV tjs 
Dato 

;' 4 JULi , "' . , 

KLAGE pA NVES AVGJØRELSE I TVISTESAK MELLOM HAMAR-RE
GIONEN ENERGIVERK OG HEDl\'L\RK ENERGI AS 

Saken gjelder klage fra Hamar-regionen Energiverk datert 18.08 93 over Norges 
vassdrags- og energiverks (NVEs) vedtak av 23.07.93 vedrorende tvist om over
fønngsvilkår mellom Hamar-regionen Energiverk (HrE) og Hedmark Energi AS 
(HEI-\S). 

NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrifter om produksjon, omforming, over
føring, omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolu
sjon 071290 og kgl. resolusjon av 10 12.93 med hjemmel i lov 29.06.90 nr. 50 
om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. 
(Energiloven) Etter forskriftenes §4-4, punkt b, siste ledd er NVE gitt myndighet 
til il treffe avgjørelser ved uenighet om vilkår eller tvist om forståelsen av bereg
ningsmåten for overføringstariffer og kapasitet. 

Vedtaket ble fattet av NVE på bakgrunn av henvendelsen fra HrE i brev av 
0903 93. 

Nærings- og energidepartementet (NOE) fikk oversendt klagesaken fra NVE i 
brev av 1208.94 med NVEs bemerkninger samt HEAS' kommentarer på de tvis
tepunkter og spørsmålsstillinger som HrE har tatt opp, jf brev av 04.05.93 og 
2209.93 

HrE har senere kommentert saken i følgende tilleggsbrev til klagen: 

[-IrE til NOE 70994 

HrE til NOE 270295 

NOE har dessuten fått tilsendt HrEs brev av 220693 til NVE. 

(HRE-HEASSAM) 
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Klagepunktene gjelder HEAS' innmatingstariffer i regionalnettet for 1992 og 
godtgjørelse for bryterfeltene i Løpet kraftverk. 

HEAS' overføringstariffer for innmating for 1992 er betydelig høyere enn i 1991 
og 1993. HrE mener av overføringstariffen for 1992 er for høy. HrE mener også 
at utgiftene til bryterfeltene, som HrE er eier av, bør dekkes over HEAS' regio
nalnettariffer 

:'-lVEs vedtak 

NVE har ikke funnet grunnlag for å overprøve HEAS innmatingstariffer for 
1992. I henhold til forskriftene er det i utgangspunktet en forhandlingssak mel

lom netteier og kunde å fastsette vilkårene for overføring av kraft. NVE viser tIl 
at HrE ble gitt flere muligheter til å vurdere vilkår og beregningsmåte for HEAS' 
regionalnettariffer for 1992 før sluttoppgjøret for 1992 fant sted. NVE har ikke 
funnet at HEAS' innmatingstariffer for 1992 var i strid med gjeldende retnings
linjer 

NVE mener at HrEs bryterfelt i tilknytning til Løpet kraftverk utelukkende er 
bygget for å fremføre kraftverkets produksjon til HEAS regionalnett. Bryterfeltet 
har ikke noen overføringsfunksjon utover dette De har ikke betydning for forsy
ningssituasjonen i området NVE har derfor vedtatt at kostnadene i bryterfeltet 

skal oppfattes som produksjonskostnader og henføres produksjonsvirksomheten i 
henhold til NVEs retningslinjer av mars 1992 Heller ikke pi\. dette punktet har 
NVE gitt HrE medhold i sin påstand. 

Departementets vurdering 

HrE har i sin klage av 18.8 93 vist til at det var først når de mottok HEAS' over
føringstariffer for 1993 at det ble klart at 92-tariffen var urimelig høy Departe
mentet har fått opplyst fra NVE at det ikke var uvanlig med store tariffendringer i 
denne periode. Dette må i stor grad tilskrives usikkerhet knyttet til nettkostnade
n~ og lite presise retningslinjer blant annet for fordeling av punkttariffer på inn
mating og uttak. Departementet viser til at HrE har godtatt overføringstariffen for 
1992, etter forhandlinger med HEAS om vilkårene for overføringen. Departe
mentet vil peke på at HrE og HEAS begge er profesjonelle aktører med likeverdi

ge forutsetninger til å ivareta sine interesser I-lrEs påstand tas derfor ikke til føl-
geo 

Departementet er kjent med at det er forskjellig praksis i sentralnettet og i ulike 
punkter i regionalnettet når det gjelder bryterfelt. Det er ulike begrunnelser for 
valg av løsning i de ulike punktene Departementet har merket seg NVEs erkjen
nelse av at det her kan være behov for mer spesifikke regler Etter departementets 
syn er det ikke åpenbart at noen kraftverk, linjer og bryterfelt er viktigere enn an
dre i dette området. Historien bak utbyggingene, eller eierforholdene, er heller 
ikke relevant for å vurdere hvordan ulike kraftverk skal behandles i nettsammen
heng. Det at HEAS selveier kraftverk, og andre overføringslinjer, slik at de kan 
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forsyne området uten produksjonen fra Løpet kraftverk, kan derfor ikke tillegges 
vekt i denne sammenhengen. Departementet legger vekt på at linjebrytere sty
ringsmessig er en del av nettfunksjonen. Departementet vil på denne bakgrunn 
endre NVEs vedtak av 2307.95 når det gjelder godtgjørelse for linjebrytere til
knyttet Løpet kraftverk. 

Konklusjon 

Departementet har kommet til at NVEs vedtak av 23.7 93 skal stadfestes for så
vidt gjelder overføringstariffen for 1992. Når det gjelder to 66 kV linjebrytere 
knyttet til Løpet kraftverk, gir departementet HrE medhold i klagen. Utgiftene til 
linjebryterne skal derfor dekkes over HEAS' ordinære tariffer 

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

Kopi: NVE 
HEAS 

Etter fullmakt 
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RØD KOP' 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Kraftlaget Opplandskraft 
Postboks 1098 

2601 LILLEHAMMER 

Vår ref. 
l324/93/655.8 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Arne Venjum, MM 
22 95 92 58 

Vår dato 

23 JULI 1993 
Deres dato 

UENIGHET OM OVERFØRINGSSVILKÅR MELLOM HEDMARK ENERGI AS OG 
KRAFTLAGET OPPLANDSKRAFT 

vi viser til brev av 24.02.93 fra Hedmark Energi AS (HEAS) . I 
brevet vises det til at HEAS og Kraftlaget Opplandskraft (KO) 
ikke er enige om beregningsmåten for overføringstariffene i 
KOs regionalnett. 

KO har i brev av 23.03.93 kommet med sine skriftlige 
kommentarer. 

I tillegg har Nord-Østerdal Kraftlag og Røros Everk på eget 
initiativ gitt sine merknader til tvistesaken. Disse everkene 
er brukere av KOs regionalnett. Disse everkene blir likevel 
ikke betraktet som parter i saken. 

Problemstillinger. 

KO eier flere høyspentanlegg som fysisk sett ikke er 
sammenhengende. Tvisten mellom HEAS og KO gjelder i hovedsak 
om KO som netteier skal beregne separate tariffer for hver 
enkelt nettdel, eller om punkttariffene skal beregnes ved å 
betrakte KOs nettdeler som en enhet. HEASs syn er at det skal 
beregnes fellestariffer, mens KO argumenterer for at det bør 
beregnes særskilte tariffer for hver enkelt sammenhengende 
nettdel. 

I tillegg til dette tvistepunktet vil vi diskutere sider ved 
regionalnettstrukturen, overføringstariffer etc. i Nord
Østerdalen, da dette er aktuelle spørsmålstillinger i forhold 
til denne tvistesaken. 

NYtt telefon nr. 22 95 95 95 og nytt fax nr. 22 95 90 00 
Kontor adres,'-:,c t.1!co'e/!t7unsaate 2~) 

Postadresse PO,(~;::X)J...>-:: 50~J 1.- Atl/ 
0301 OsIL' 

Te/(1fon ,')2 95 ,(~1!) EJS 
Te/C'/etC 22 95 90 00 

T,'II'>'O'397 NVrO N 

E3dnKt]lrO O().?9 05. ,-;:)( i.~\) 
r'osln;!o 0303 505,~l'!;:' 
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Faktiske opplysninger. 

Kraftlaget Opplandskraft er et produksjonsselskap som eier og 
driver 6 kraftverker. Fire kraftverker ligger i Oppland fylke, 
og to, Rendalen og Savalen, ligger i Hedmark fylke. 

I tillegg eier og driver KO et høyspentnett som består av fire 
uavhengige ledningssystem (66-300 kV). Det klart største av 
disse nettene ligger i Hedmark fylke, og omfatter en 
sammenhengende høyspentlinje (300/132/66 kV) fra Fåberg, via 
kraftverkene i Rendalen og Savalen, til Tolga. 

Når det gjelder HEASs eierskap i Nord-Østerdalen omfatter 
dette en 132 kV linje fra Savalen til Nedre Vinstra, inkl. 2 
trafoer. I tillegg eier HEAS 3 trafoer på KOs og Røros Everks 
(RE) 66 kV linje fra Tolga til fylkesgrensen mot Sør-
Trøndelag. 

Av høyspentnettet ellers i Nord-Østerdalen eier Kraftverkene i 
Orkla en 66 kV linje fra Savalen til Kvikne og Rennebu 
Kraftlags forsyningsområde, mens RE som nevnt eier og driver 
66 kV linjen fra Tolga til Røros. 

NVEs vurderinger. 

Generelt kan det hevdes at innenfor de rammer som er nedfelt l 

energiloven med forskrifter etc. er det to viktige mål å 
arbeide mot når det gjelder overføringsnettet; 

- for det første at de samlede kostnader i overføringsnettet 
blir lavest mulig, gitt ønsket kvalitet og kapasitet, og 
dernest 

- at nettkostnadene blir mest mulig rettferdig og effektivt 
fordelt mellom nettbrukerne. 

Begge disse målsettingene er mer eller mindre avhengige av at 
det gjøres endringer i overføringsnettets struktur og 
organisering, og d~t kan derfor kreve lang tid å nå disse 
målsettingene. 

NVE vil uansett så langt mulig fatte avgjørelser og komme med 
anbefalinger i forhold til de oppsatte mål. Det vil likevel 
være slik at NVE må gjøre sine vedtak med bakgrunn i bl.a. den 
eierstruktur som foreligger og de bindinger som av historiske 
årsaker måtte være til stede. Dette kan medføre at NVEs 
standpunkt i konkrete saker prinsipielt sett ikke alltid vil 
være konsistente, og at standpunktene heller ikke nødvendigvis 
vil være de beste i forhold til de mer langsiktige og ideelle 
mål. 

Også i denne saken vil NVEs vurderinger måtte gjøres i forhold 
til den nettstruktur, eierskap etc. som faktisk foreligger i 
Hedmark. Selv om både partene og NVE selv ønsker at NVEs 
vurderinger i konkrete saker skal ha en prinsipiell basis, er 
det viktig å understreke at NVEs vedtak bare gjelder den 
aktuelle tvistesaken og de forutsetninger som her er tilstede. 



3 

I denne tvistesaken er Kraftlaget Opplandskraft i hovedsak å 
anse som et produksjonsselskap, og de linjene som eies og 
drives at KO kan i utgangspunktet sies å være bygget for å 
fremføre produksjonen fra kraftverkene til sentral- eller 
regionalnettet. 

Et aktuelt spørsmål i denne forbindelse er om produksjonen 
også bør bære kostnadene ved nettet. 

NVE har i sine retningslinjer av mars 1992 uttrykt at 
kostnader for nettanlegg som åpenbart er bygget for bare å 
fremføre produksjon, skal betraktes som produksjonskostnader 
og henføres til forretningsområde produksjon. 

Det er NVEs oppfatning at ingen av de aktuelle høyspentlinjene 
til KO kan anses å ha en funksjon som gjør at de kostnader som 
vedrører noen av disse linjene i sin helhet bør henføres 
produksjonsvirksomheten. Årsaken til dette er at KOs nett har 
en overføringsfunksjon både permanent og som reserve i forhold 
til flere lokale everk, og at kraften i nettet flyter begge 
veier. 

Etter NVEs syn bør det være et vesentlig krav for at 
overføringskostnadene i sin helhet skal dekkes av 
produksjonsvirksomheten at kraftflyten skjer enveis fra 
kraftverket til utvekslingspunktet, og at de aktuelle linjene 
ikke er i bruk når kraftverket er ute av drift. I forhold til 
KO har forøvrig NVE ikke vurdert situasjonen når disse linjene 
ble bygget, da dette likevel ikke kan tillegges avgjørende 
vekt. Det synes likevel som at KOs nett har fått en noe annen 
overføringsfunksjon enn opprinnelig tiltenkt. 

vi vil likevel understreke at selv om KOs nett ikke kan regnes 
som et rent fremføringsnett for produksjonen, må 
produksjonsvirksomheten dekke en andel av kostnadene i KOs 
nett. 

Det neste spørsmålet er om KO skal beregne en fellestariff for 
alle sine nett, eller om KO skal beregne separate tariffer for 
hver nettdel. 

Punktavgiftsystemet innebærer at tariffene for utveksling i et 
gitt punkt eller nettnivå blir beregnet med bakgrunn i alle 
kostnader som ligger bak dette punktet. I et nett med flere 
utvekslingspunkt på samme nettnivå har praksis vært at 
netteier utligner tariffene over alle punktene, dvs. at 
netteier har en felles punkttariff selv om kostnadene bak 
hvert enkelt punkt ikke er sammenfallende. 

Et vesentlig spørsmål i denne forbindelse er å sette en grense 
for nettets utstrekning. 

Holder vi oss til regionalnettet er det ikke fastsatt klare 
regler for dette nettets utstrekning, og hvilke krav som må 
oppfylles for å bli regnet som et selvstendig regionalnett med 
felles punkttariffer for like uttaksnivå. 

I utgangspunktet kan et regionalnetts utstrekning f.eks. 
knyttes til følgende kriterier; 
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- eierskap, dvs. at like punkttariffer for samme nettnivå 
beregnes for den del av nettet som har samme eier, 

- fysisk sammenkopling, dvs. at en gitt eier må ha like 
punkttariffer for den del av nettet som er fysisk eller 
anleggsmessig sammenkoplet, 

- fylkesgrenser, dvs. at punkttariffene utlignes innenfor 
hvert fylke uavhengig av eierforhold etc., 

- under-/overskuddsområder, dvs. separate tariffer for områder 
med produksjonsunderskudd og områder med 
produksjonsoverskudd, og f.eks. 

regionale, dvs. like tariffer innenfor en region eller et 
geografisk område som av naturlige og rasjonelle årsaker 

bør avgrenses uavhengig av eierforhold etc. 

De kriterier som her er nevnt kan alle i utgangspunktet legges 
til grunn, og ingen av valgene kan sies å komme i konflikt med 
gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer, og det disse 
bestemmelsene sier om at overføringstariffene skal være ikke
diskriminerende, avstandsuavhengige osv. vi kan i denne 
sammenheng vise til at sentralnettet er inndelt i soner med 
differensierte tariffer. 

Men uansett hvilket valg som gjøres er problemet egentlig et 
fordelingsspørsmål, dvs. hvorledes skal kostnadene fordeles 
mellom brukerne av nettet. 

bt problem i denne forbindelse er at det er vanskelig å finne 
den kostnadsfordeling som effektivitetsmessig er best, og som 
alle parter vil oppfatte som rimelig og rettferdig. Et annet 
problem er at det er vanskelig å gjennomføre kostnadsmessige 
omfordelinger, fordi det vanligvis vil være slik at når noen 
nettbrukere får en lavere overføringspris så vil andre måtte 
betale mer, gitt at de samlede kostnader i nettet ikke 
forandres ved omfordelinger. 

I den aktuelle saken er det NVEs vurdering at Opplandskraft 
først og fremst er et produksjonsverk, og at KOs 
høyspentlinjer primært er bygget for å fremføre produksjonen 
fra sine egne kraftverk, og at dette også er nettenes 
hovedfunksjon idag. Det er også NVEs vurdering at 
Opplandskraft neppe kan sies å ha noe overordnet 
regionalnettfunksjon hverken i Oppland eller i Hedmark, og at 
heller ikke KO selv har hatt som mål å ha en 
regionalnettsfunksjon, og slik sett representere bindeleddet 
mellom sentralnettet/produksjonen og 
distribusjonsnettet/brukerne innenfor de forsyningsområder der 
KOs nett er lokalisert. 

Etter NVEs vurdering vil det heller ikke være naturlig å 
oppfatte KOs separate linjer som et enhetlig og sammenhengende 
nett. vi vil her påpeke at uttrykksmåten "et enhetlig og 
sammenhengende nett" nødvendigvis ikke betyr at nettet er 
fysisk sammenkoplet. 
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Uten at dette er noe sentralt punkt i denne sammenheng, kan 
det også nevnes at KOs økonomistyringssytem er bygget opp slik 
at selskapet idag utarbeider separate budsjett og regnskap for 
hver enkelt nettdel, og adskilt fra produksjonsvirksomheten. 
Dette tyder også på at KO ikke oppfatter sitt nett som en 
naturlig og sammenhengende enhet for overføring av kraft. 

NVEs standpunkt til dette tvistepunktet er derfor at 
Kraftlaget Opplandskraft fremdeles kan utarbeide separate 
tariffer for sine fire nettdeler. KO må i denne sammenheng 
påse at selskapets egen produksjon henføres en andel av 
kostnadene i nettet. NVE har forøvrig ikke vurdert om den 
gjeldene kostnadsfordeling er den riktige. 

Forholdene i Nord-0sterdalen. 

Når det gjelder problemstillingene omkring nettariffene i 
Nord-Østerdalen vedrører egentlig ikke dette tvistesaken 
mellom KO og HEAS. 

Med bakgrunn i de henstillinger som er kommet fra HEAS, samt 
Nord-Østerdal Kraftlag og Røros Everk, vil NVE likevel komme 
med sine vurderinger vedrørende regionalnettet og 
beregningsgrunnlaget for disse tariffene i Nord-0sterdalen. 

Nord-Østerdal Kraftlag forsynes via sju trafoer. Seks av disse 
eies av HEAS, mens den siste eies av Røros Everk. Over 
halvparten av forsyningen til N0K skjer over HEAS's trafo i 
Tynset. Når det gjelder linjenettet skjer overføringen til N0K 
i hovedsak over Opplandskrafts linjer i området. 
Regionalnettslinjene ellers i området eies av KVO, HEAS og RE, 
men disse linjene spiller en underordnet rolle i forhold til 
forsyningen til N0K. 

Ser vi spesielt på KOs nett i Nord-0sterdal er dette bygget 
for fremføring av produksjonen fra kraftverkene i Savalen og 
Rendalen til sentralnettstilknytningen i Fåberg. Av 
produksjonen ved disse kraftverkene blir 95 - 100% ført 
sørover. Når det gjelder KOs 66 kV linje fra Tolga til Savalen 
ble denne bygget for fremføring av kraft ved en eventuell 
kraftutbygging i Tolga. 

HEASs nett i Østerdalen består av tre traforer som er koplet 
opp mot KOs nett i området, en trafo mot Røros Everks linje i 
Os og to trafoer som er koplet opp mot HEAS' egen 66 kV linje 
fra Nedre Vinstra til Alvdal. Denne linja har forøvrig liten 
eller ing~n forsyningsmessig verdi for NØK. 

Hovedspørsmålene som stilles er hvem som skal opptre i en 
regionalnettfunksjon i forhold til N0K, og hvilke kostnader 
som skal legges til grunn for tariffene. 

Slik nettbildet, eierforhold etc. er i Nord-0sterdal er det 
ikke gitt hvem som kan sies å forestå regionalnettfunksjonen l 

dette området, dvs. hvilke netteier som utgjør det naturlige 
bindeleddet mellom sentralnettetjproduksjonsiden og 
NØKjbrukersiden. Som nevnt har NVE heller ikke etablert regler 
for hvilke kriterier som må kunne oppfylles for å ha en 
regionalnettfunksjon. 
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Situasjonen idag er slik at HEAS som trafoeier i 
skjæringspunktet mot N0Ks fordelingsnett opptrer i en 
regionalnettsrolle i forhold til N0K. Dette innebærer at HEAS 
innarbeider linjekostnadene for overføringer i KOs og REs nett 
i sine totale regionalnettkostnader og beregner en utlignet 
punkttariff for alle sine kunder som har utveksling på 
nettnivå 2. For N0K innebærer dette at overføringskostnadene 
blir betydelig høyere enn om everket ble fakturert i forhold 
til KOs nettkostnader. Dette skyldes at HEAS har relativt 
store kostnader i sitt regionalnett sør i fylket, men også at 
sentralnettsandelen er større. Vi kan nevne at for 1993 er 
HEAS's omregnede punkttariff for nettnivå l på 164 kr/kW, mens 
tilsvarende tall for KOs nett i Nord-Østerdalen er 55 kr/kW. 

NVE ser uheldige sider ved at N0K blir stilt overfor HEAS's 
utlignede tariffer, noe som innebærer langt høyere kostnader 
enn de kostnader som opptrer i det nettet N0K faktisk er 
avhengige av. vi kan her nevne at RE som kjøper av 
overføringstjenester fra KO blir avregnet etter en pris som 
utgjør 1/3 av det N0K må betale, selv om kostnadene som 
faktisk ligger bak nettnivå l er de samme. 

NVE har tidligere gitt uttrykk for at det er vanskelig å 
etablere prinsipper for fordeling av nettkostnadene mellom 
brukerne som objektivt sett er riktig, men mener at kostnadene 
bør kunne fordeles mellom brukerne utfra hva som kan oppfattes 
som rimelig og rettferdig. 

NVE mener det er grunn til å stille spørsmål ved at N0K blir 
avregnet etter tariffer som langt overstiger de kostnader som 
faktisk ligger bak uttakspunktene, og tariffer som er 
betydelig høyere enn N0Ks alternativkostnad, dvs. den kostnad 
N0K ville blitt påført om kraftlaget selv hadde stått som eier 
av trafoene. 

NVE har lenger fremme listet opp noen mulige kriterier for 
avgrensing av regionalnettet, og alle disse er mulige 
løsninger i den forstand at de ikke bryter med energiloven og 
bestemmelser i henhold til denne loven. Det er derfor ikke 
selvsagt at et regionalnett med samme eier nødvendigvis skal 
operere med felles tariffer. Bl.a. kan det diskuteres om 
regionalnettet i Nord-Østerdalen funksjonelt sett henger 
sammen med regionalnettet sør i fylket uavhengig av 
eierforhold etc. 

NVE aksepterer at HEAS opptrer i en regionalnettsrolle i 
forhold til NØK, men forutsetter at HEAS legger til grunn 
overføringstariffer i forhold til NØK som bedre står i forhold 
til de kostnader som faktisk ligger bak disse punktene. Når 
det gjelder slik tariffdifferensiering kan vi her vise til at 
en netteier også kan kreve anleggsbidrag når kostnadene ved å 
bygge et overføringsnett til en kunde er uforholdsmessig 
store. Et anleggsbidrag innebærer egentlig at denne kunden må 
betale en høyere tariff enn det andre kunder på samme 
uttaksnivå må betale, fordi denne kunden representerer en 
uforholdsmessig stor kostnad for netteier. Analogt til dette 
vil heller ikke NVE utelukke muligheten for å gi visse kunder 
reduserte overføringstariffer når det motsatte er tilfelle. 
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NVE vil likevel understreke at de vurderinger her er gjort 
utelukkende gjelder denne aktuelle saken, og at denne 
uttalelsen ikke innebærer noen generell adgang til 
differensiere tariffene i forhold til de kostnader som ligger 
bak det enkelte uttakspunkt. Hovedprinsippet om at 
punkttariffene skal være like for uttak på samme nettnivå 
innenfor et nettområde står derfor fast. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

}k~ ~~~el~~~rektør 

Likelydende brev til: - Hedmark Energi AS 

Kopi til: - Nærings- og energidepartementet 

- Nord-0sterdal Kraftlag 

- Røros Everk 

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings· og eJlergidepartemcntet innen 3 uker fra det tidspunkt underre~ er kommet 
fram til partene, jfr. forvaltningslovens kap. VI. En eventuell klage skal bt~rullJles skriftlig, stile5 til Nærings- og 
energidepartementet og sendes gjenIlom NVE. 
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VOKR$'OVERFørnrrNGSTARiFFER 
TVIST INNBRAKT AV DOKKA F ASTENERS 

NVE har mottatt brev datert 09.06.93 fra Dokka Fasteners A/S 
(DF) med anførsler på Vest-Oppland Kommunale Kraftselskap 
(VOKKS) sine overføringstariffer. 

Ifølge energilovens forskrift, § 4-4 b) siste ledd, skal 
NVE treffe avgjørelse i tvistesaker. VOKKS har kommentert 
klagen i brev av 16.07.93. 

Tvistepunkter 
Tvisten kan oppsummeres l tre punkter: 

1. Plassering på nettnivå 
DF har anmodet om å få kjøpe VOKKS' nettstasjoner på DFs 
fabrikkområde. 

Dette spørsmålet var oppe ogsa l forrige tvist for to år 
siden. NVE ønsket ikke å pålegge everket å selge nettstasjone
ne, men uttalte at partene sto fritt til å forhandle om over
dragelse. Partene har ikke kommet til enighet. 

I brev av 04.03.93 avslår VOKKS å selge nettstasjoner til 
DF. DF varsler i klagebrevet (side 2) at bedriften "trolig 
under alle omstendigheter vil fremme en konsesjonssøknad om 
bygging og drift av egen overføringslinje fra Dokka Kopling
stasj on til Dokka Fasteners AS." Pr. august 1993 har dette 
ikke skjedd. 

NVEs standpunkt er fortsatt at vi ikke vil pålegge everk å 
selge nettstasjoner. 

2. Pris på uprioritert kraftoverføring 
DF skriver i sin klage (side 2) at bedriften kjøper upriori
tert kraftoverføring til oppvarming. "Tross flere henvendelser 
har vi ikke fått oppgitt overføringstariff for slik kraft." 

på forespørsel fra NVE opplyser VOKKS at everket tilbyr 
uprioritert kraftoverføring med følgende punkttariff uansett 
nettnivå: 3000 kr/år + 240 kr/kWår + 7,0 øre/kWh = 580 kr/kW 

Head Office. Mlddelthunsgate 29 
Postal Address. PO Box 5091, Ma! 

Telephone: + 4722959595 
Telefax: + 4722959000 

Teler 5679397 NVEO N 

Bank Account: 0629.05.75026 
Postgiro.' 0803 5052055 

N·0301 Oslo, Norway 

[Jvnrm 
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eller 14,5 øre/kWh. (NVE har omregnet tariffen til pris som om 
det var nettnivå 5, dvs. etter 50 kW og 4000 h, da dette 
passer best med typisk kundestørreIse.) Dette er 37 % under 
VOKKS' nivå 5-pris for prioritert overføring. 

NVE vil understreke følgende: på forespørsel fra kunder 
plikter VOKKS å gi opplysninger om tariffer og vilkår for 
uprioritert overføring. 

3. Effektmålinq 
Fra og med 1993 har VOKKS gått over fra gjennomsnitt av de tre 
høyeste kvartalsmaks'ene til årsmaks. DF mener at dette vil 
øke målt effektkvantum med ca. 5 %. 

VOKKS forklarer at everket samtidig har gått over fra 
kvartersoppløsning til timesoppløsning. Disse to endringene 
oppveier hverandre, slik at kundenes effektkvanta forblir om
trent uforandret. 

Som eneste kunde hadde DF også tidligere timesoppløsning. 
Overgangen til årsmaks innebærer derfor en reell prisøkning 
for DF. Dette forsvarer VOKKS med hensynet til likebehandling 
av kundene. 

Etter at DF sendte sitt klagebrev har partene imidlertid 
diskutert seg frem til en løsning: VOKKS innfører et nytt 
trinn på tariffen, dvs. at marginalprisen på stort forbruk 
senkes. Den punkttariff som DF betaler etter denne løsningen, 
innebærer ingen vesentlig prisøkning i forhold til den pris 
departementet bestemte i vedtak av 15.06.92 i forrige tvist 
mellom DF og VOKKS. 

Effektmåling basert på timesoppløsning og kundens årsmaks 
er i tråd med NVEs anbefaling for lokalnett. Partene har 
kommet frem til en overføringspris som ikke er reelt høyere 
enn tidligere. på denne bakgrunn finner ikke NVE grunn til å 
gripe inn mot omleggingen av VOKKS' effektdefinisjon. 

Kommentar til VOKKS' punkttariffer 
Utover de konkrete tvistepunktene finner Vl grunn til å gi en 
kommentar til VOKKS' punkttariffer. 

VOKKS opererer nå med trappetariff på nettnivå 4/5. I vår sta
tistikk over punkttariffer må vi likevel gjengi tariffer som 
om det fantes en nivå 4-tariff (hvor vi legger til grunn et 
forbruk på 50 kW og 200.000 kWh) og en nivå 5-tariff (400 kW 
og 1,6 GWh). I statistikken står VOKKS oppført med følgende 
punkttariffer for prioritert overføring til næringskunder: 

Nettnivå 3: 4000 kr + 400 kr/kW + 2,0 øre/kWh 
Nettnivå 4: 3000 kr + 500 kr/kW + 7,0 øre/kWh 
Nettnivå 5: 3000 kr + 580 kr/kW + 7,0 øre/kWh 

484 kr/kW. 
788 kr/kW. 
920 kr/kW. 

NVE har omregnet tariffene til pris utfra 4000 brukstimer og 
standard årsforbruk. Effektavgiften på nivå 4, som egentlig 
har trappeform, fremkommer slik: (580 kr/kW * 200 kW + 420 
kr/kW * 200 kW)/400 kW = 500 kr/kW. 

VOKKS er dyreste netteier i Oppland. Nivå 5-tariffen, som 
tilsvarer 23,0 øre/kWh, ligger 37 % over fylkessnittet. Mange 
linjemeter pr. kunde forklarer noe av overprisen, men neppe 
hele. Høye overføringspriser er et klart problem hos VOKKS. 

Inkonsistente tariffer. Et annet problem er inkonsistens 
mellom punkttariffer med og uten effektledd. VOKKS' nivå 5-
tariff til næringskunder uten effektmåling er som følger: 4200 
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kr + 15,0 øre/kWh. Disse kundene betaler omlag 6 øre/kWh 
lavere overføringspris enn kundene med effektmåling. 

VOKKS opplyser at everket fra kommende årsskifte vil øke 
sistnevnte tariffs energiledd, antagelig fra 15 til 18 
øre/kWh. Samtidig vil everket senke trappetariffens første 
effektledd, antagelig fra 580 til 530 kr/kW. 

For DF vil en slik tariff justering medføre at årlig over
føringsregning reduseres med (50 kr/kW * 200 kW =) 10.000 kr. 

NVE finner det påkrevet at VOKKS avstemmer sine punkttarif
fer med virkning fra kommende årsskifte. 

Konklusjon og vedtak 
1. Plassering på nettnivå. NVE vil ikke pålegge VOKKS å selge 
nettstasjoner til Dokka Fasteners. 
2. Pris på uprioritert kraftoverføring. på forespørsel fra 
kunder plikter VOKKS å opplyse om tariffer og vilkår for 
uprioritert overføring. 
3. Effektmåling. Partene har kommet frem til en akseptabel 
punkttariff, og NVE finner ikke grunn til å gripe inn mot 
omleggingen av VOKKS' effektdefinisjon. 

NVE finner det påkrevet at VOKKS avstemmer sine punkttariffer 
med virkning fra kommende årsskifte. 

Vennlig hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

~~~ 
ngo avdelingsdirektør 

Likelydende brev til:Dokka Fasteners A/S 

_Dell ~A 
Didrik Hjort 
Førstekonsulent 

Kopi til: Nærings- og Energidepartementet, Energi- og vass
dragsavdelingen. 

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 
uker fra det tidspunktet underretning er kommet fram til partene, jf. 
forvaltningslovens kapitel VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, 
stiles til Nærings- og energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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TVIST ANGÅENDE GEOGRAFISK DIFFERENSIERING A VENERGILEDDET 
SENTRALNETTSTARIFFEN 

Grunnlaget for tvisten 

Samarhcidsrådet for Kraftlagenc i finnmark, (herctter hcncvnt SKF), har brakt inn for NVE en tvist 
om gcografisk differcnsiering avenergileddet i sentral nettstari ffen. Styrct i Statnctt SF har vedtatt 
geografisk di ffcrensieri ng a v energi leddet innf;1rt for 1993. SKF har på sitt m(1tc 12.02.93 bchandlct 
saken. I hrc\' av 24.cJ2.93 til NVE frcmgår dct at SKF " __ o vil sterkt ta avstand fra slik 
differensiering." I hrevct er det også refcrcrt til at SKF i sitt høringsutkast til den nyc 
sentralnettsordni ngen i 1992 hemerkct at " '" den foreslåtte differensiering ville slå sterkt ut i vårt 
område, og at det ikke vil være mulig å gjellllOlIlfi,re differensiering innellfor det ellkelte verks 
område, og at et slik prinsipp da heller ikke burde gjelde for Sentralnettet". SKF hevder at dissc 
hemcrkningene hle tatt til f\11ge for 1992. Av hrevet fremgar det videre at SKF anscr det SOlli" ... 

udemokratisk at Statnett SF uten videre nå bare gjennom et styrevedjak innf()rer den for oss 
belastende differensiering. " 

På dette grunnlaget har SKF hrakt vedtaket i styret i Statnett SF inn for NVE. 

Statnett SF har i hrev av 24.05.93 kommentert saken, og foretakets hrev er vedlagt. Vedleggene til 
Statnetts hrey som omhandler heregningene av tapsmarginalene, er ikke vedlagt her. De antas å Vil.'re 
kjent for klager i forhindelse med hehandlingen av det nye tarifrsystemet i 1991/92. 

2 NVEs vurderinger 

Grunnlaget for iastsetting av overf\1ringstariffcr er NVEs retningslinjer av mars 1992. Fra pk!.3 i disse 
siteres; 

"Tar/fJcl/c skill i SI<,r,\'{ mulig )!,md avs/)eile systelllbelastningen i IlCIICI/C og ha Jøl)!,ellde .'lJlh.n~ 

- c{ I'I/i'rgilcdd (drijISf1vl!clIgig) - relatert lil marginale [(Jf) i 1/('!lC/lC 

el e!ld//edd (rcsirfllfl//cdd) som sammen med f'l/crgi!eddel ska! gi Ilclleicme 

1/ (lill 'I' /li lig kliSfil (/(Jsdl' kli il/,l!, 

/:I/crgilcddcf skill fr/'!Il!l1e sllIll(imIlS(JkoIlO/llisk tilposning. Del er delle leddet i tariffen som skal 

gjcl/speile !wll1.\/l/illl',el/ i I/I'ffet. Energi/eddet hy?r være tidsdifferensiert eller fi~!geflde /1lOde!!: 

Kontor(7dre,(~,<"~~-:: 

Postadresse 
0301 Oslo 

"iJ Te/don. 22959595 
Te!ofax 229590 00 

Bar;,~affO: 06;}~!.05. 1-'50~11" 

Pos:o:ro 0803 505;;"0:-;:; 



2 

- høylast vinter 
- !av!ast vit/ter 
- sOl1lme r 

DCIl gcografiskc fordelingcn av produksjon og uttak hcstcmmcr systcmhclastningcn i dc ulikc dclenc 
av ncttct. AnvemJclsc av rctningslinjcnc for ovcrn1ringstaritlcn innchærcr dcrfor en tilsvarende 
geografisk difICrensiering av cnergileddet. Etter våre vurderinger er de prinsippene som Statnett har 
lagt til grunn for heregning av sentralnettstarifICne stort sett i samsvar med våre retningslinjer. Vi 
finner derfor ikke grunnlag for å pålegge Statnett å endre på prinsippet om geograllsk differensiering 
av energi leddet. I våre vurderinger har vi imidlertid ikke gått nærmere inn på detaljer i grunnlaget for 
eller stØrrelsen av Statnetts heregnede energiledd i sentralnettstariffcn. Vi har tolket henvendelsen fra 
SKF slik at den går på prinsippet om geograllsk differensiering av tariffen, og ikke på grunnlaget for 
eller resultatene av heregningene. 

Vi vil også peke på at det i arheidet med prising av overli1ringstjenester ble forutsatt at tarifICne skulle 
utformes med sikte på optimal utnyttelse av kraftsystemet. [ den sammenheng vil vi henvise til det 
regneeksemplet som Statnett har vedlagt sitt hrev. Dette illustrerer hvordan den differensierte tariffen 
påvirker utnyttelsen av kraftsystemet. 

NVEs retningslinjer for tariffering gjelder både for sentral-, regional- og distribusjonsnett. I prinsippet 
innebærer retningslinjene derfor at energileddet i tariffene på de to laveste nettnivacne også 
differensieres geografisk. NVE har imidlertid forståelse for at geografisk differensierte tariffer vil 
kunne bli mer komplekse jo lengre ned man kommer i nettsystemet. Dette gjelder både den faktiske 
tariffheregningen og den praktiske gjennomføringen og oppfølgingen av prissystemet. NVE har derfor 
bl.a. gjennom avgjørelser i enkelt<;aker åpnet for at netteiere på disse nivåene også kim legge 
gjcnnomsnittsbetraktninger til grunn ved utforming av tapsmarginalene i tariffene. Det har i denne 
sammcnhcng hlitt lagt avgjørcndc vckt på at hrukcrnc i rcgional- og distribusjonsncttcne skal kunne 
tilbys et enkelt og entydig prissystem for nettjenester. 

Vi finner derfor heller ikke å kunne gi vår faktiske eller prinsipielle tilslutning til SKFs resonnement 
om at begrensede muligheter for geografisk differensiering av tariffene i regional- og distribusjonsnett 
skulle tilsi at slik diffcrensicring ikkc skulle gjcnnomføres i sentralnettet. 

NVE er kjent med at enkelte av de aktører som fikk økte sentralnettskostnader i forhindelse med 
overgangen til det nye tariffsystemet i mai 1992 ga uttrykk for en viss misnøye med dette. Vi er også 
kjent med at de neste aktørene i Finnmark som kjøper tjenester i sentralnettet, fikk en økning i sine 
kostnader. SKFs klage, slik den fremstår i hrevet av 24.02.93, er imidlertid bare knyttet til energileddet 
og ikke til det generelle nivået på tariffen. Her har vi derfor i første rekke vurdert de kostnadsmessige 
konsekvensene av diffcrensieringen i energi leddet. 

r våre vurderinger i tvistespørsmål vil vi primært ta utgangspunkt i det formelle beslutningsgrunnlaget 
som foreligger i form av lov, forskrift og retningslinjer. Vi må imidlertid også til en viss grad henytte 
faglig basert skjønn i forhold til dette beslutningsgrunnlaget. Vurderinger av prohlemstillinger av klar 
fordelingsmessig karakter krever ofte mer politisk prinsipielle avklaringer. I slike saker vil imidlertid 
NVEs mulighetcr til å utøve selvstendige vurderinger være mer begrenset. 

r den foreliggende saken har vi som nevnt ovenfor ikke funnet at våre retningslinjer gir grunnlag for 
pålegge Statnett å endre prinsippet Oill geografisk differensiering. Vi kan heller ikke se at prinsippene 
hak de el<;istcrende tariffene, bl.a. mcd hensyn til prisutjevning, avviker fra det som lå til grunn ved 
den politiske hehandlingen av etableringen av Statnett, jfr. St.prp. 100 (1990-91) og Innst. S.m 2X 
( lLJLJ 1-()2). 

Neir det gjeldcr den (1konullliskc helastningen ved en gcogralJsk differcnsiering, vil vi hemcrkc at 
residuallecldct i tariffen st;lr for X()-LJ()()i av inntektene til sentralnettet. Dette leddet cr ikke gjenstand 
for geografisk difICrensicring. Konsekvcnsene av diflCrcnsieringen vil derfor hare va.Te relatert til 
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omlag 10 - 20 % av inntektsgrunnlaget eller gjennomsnittlig Kostnadshelastning ved sentralneU5-
tariffene. 

Dessuten er det allerede inkludert en utjevningseffekt i dct gc(]grafi~k differensicrte encrgileddet. I 
henhold til Statnett~ heregninger er den heregnede tapsmarginalen fm uttak undcr lH1ylast i Finnmark 
ca. 25%. I den første høringsrunden hle det anhefalt at tapsmarginalcnc hle justert ~liK at det hle 
samsvar mellom de heregnede arJige tap og de virkelige m:1lte tap. Resultatet av denne skaleringen 
hle at tapsmarginalene hle redusert til ca. 16.9%. For å urulgå at enKeltl~ omdlder sKulle få for stor 
helastning, hle det senere innf\1rt et tak P~l tapsmarginalen på 10';;. Dctte taket er henyttet for 
Finnmark ved nevnte lasltilfellc. 

Vi kom;taterer altså at i de eksisterende tariffene er det allerede inkludert hetydelige utjevningscffekter 
i favør av SKF ut over det som kan anses å være hjemlet i eksisteremlc regel verk. l den grad delte 
oppfattes som et fordelingsmessig spørsmål, har som nevnt NVE hegrensede muligheter til å Ila egne 
oppfatninger om dette. 

Når det gjelder dct formelle ansvaret for utforming av scntralncltstarilfcnc tjIligger dctte Statnett, som 
ansvarlig organ for sentralnettsfunksjonen. Vedtakene må selvsagt ligge innenfor de rammer som 
myndighetene setter. De må videre sikre en forretningsmessig utnyttelse av den kapital som er nedlagt 
i sentralnettet. Saker som er av stor økonomisk hetydning for hrukerne av sentralnettet, bl.a. prinsipper 
for tariffering, skal legges frem for Brukerrådet til uttalelse. l den grad vedtak er aven karakter som 
gjør at de kan stride mot energiloven, dens forskrift, retningslinjer ellcr vilkår gitt i medhold av disse, 
kan slike vedtak selvsagt hringes inn for NVE til avgjørelse, slik det er gjo!1 i dette tilfellet. 

3 Sammenfattende konklusjon 

Statnett har så langt vi kan se fulgt de angitte prosedyrer for hehandling av saker av denne karakter. 
Vi finner derfor ikke å kunne gi vår tilslutning til SKFs kritikk av Statnetts hehandling av denne 
saken. 

Med hilsen 
Enøk - og markedsavdelingen 

Jon Sagen 
fung. avd. dir. 

Vedlegg: 
Likelydende hrev sendt: 
Kopi: 

Statnett SF 

Torill Naustvoll 
rådgiver 

N æri ngs- og energidepartementet 

Denne avgjøreben kan påkla~es til Nærin~s- o~ energidepartcmentet innen 3 uker fra det tidspunktet underretning er 
kommet fram til partcne, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage skal hL~nmnes skriftlig, stiles til Nærings- ()~ 

energidepartementet og sendes l.:.jellnolJl NVE. 
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NVE 
NORGES VASSDRAGS· 

OG ENERGIVERK 

Glomma Papp AS 
Postboks 145 

1701 SARPSBORG 

Vår ref. Vår dato 
3723/93/655.8 
Enøk- og markedsavd. 14 OKT. 1993 
Deres ref. Deres dato 

Saksbehandler: 
Arne Venjum, MM: 

22 95 92 58 

PLASSERING PÅ NETTNIVÅ. NETTEIERES INFORMASJONSPLIKT 

Glomma Papp AS (GP) har i brev av 24.06.93 sagt seg uenig i de 
overføringsvilkår som er fastsatt av Østfold Energiverk AS 
(ØE), og ber om at NVE fastsetter hvilke overføringsvilkår som 
skal gjelde for bedriften. 

I brevet fra GP er det noe uklart hva uenigheten faktisk 
gjelder, men i telefonsamtale 10.09.93 med økonomidirektør T. 
Quiller i Glomma Papp fremgår det at uenigheten gjelder 
plassering på nettnivå. 

vi viser også til telefonsamtale med Frank Hegg og Magne Utne 
i Østfold Energiverk samme dag, samt ØEs brev av 21.07.93. 

Faktiske opplysninger. 

GP forsynes over en nettstasjon som er plassert ca. 25 m fra 
bedriftens hovedtavle. 

I følge ØE var bedriftens uttak i 1992 1072 MWh og 353 kW. I 
1993 er bedriftens maksimale effektuttak foreløpig beregnet 
til ca. 420 kWh. Også energiforbruket forventes å øke. 

I tillegg til GP forsyner nettstasjonen en rekke mindre 
kunder, spesielt husholdningskunder. 

I størrelsesorden kan 75% av nettstasjonens utnyttelse 
henføres GP. 

Glomma Papp blir l dag avregnet som nettnivå 5-kunde. 

Kontoradresse Middeithullsgate 29 
Postadresse. Postboks 5091, Mal 

0301 Oslo 

Telelon. 22959595 
Telelax. 22959000 

[JankglTO. 0629.05.75026 
Postgiro. 0803 5052055 
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Partenes synspunkter. 

Glomma Papp mener at bedriften i kraft av sin 
forbruksstørrelse og plassering i forhold til nettstasjonen, 
oppfyller de krav som gjelder for å kunne regnes som 
nettstasjonskunde. Alternativt ønsker bedriften å bygge egen 
nettstasjon. 

Østfold Energiverk mener at kunden ikke kan regnes som 
nettstasjonskunde, fordi GP ikke er enebruker av den aktuelle 
nettstasjonen. ØE viser i denne sammenheng til NVEs rundskriv 
MM 8-92/10.08.92. 

NVEs vurderinger. 

I det nevnte rundskriv brukes uttrykket "enebruker" som krav 
for å kunne avregnes som nettstasjonskunde. Det er derfor 
riktig at med en bokstavelig fortolkning av dette uttrykket 
kan ikke GP regnes som nettstasjonskunde. 

NVE har imidlertid ikke praktisert en streng tolkning av 
begrepet "enebruker", men krever at kunden har et forbruk 
stort nok til å kunne være enebruker av nettstasjonen. 

Følgende kriterier praktiseres for å regnes som 
nettstasjonskunde: 

- Kunden er storforbruker. 
- Kunden beslaglegger mesteparten av nettstasjonens kapasitet. 
- NettstasjOG2n ligger i rimelig nærhet av kunde. 

Basert på de opplysninger som partene har gitt er det NVEs 
vurdering av Glomma Papp tilfredsstiller de krav som er satt 
for å avregnes som nettstasjonskunde. 

Vedtak. 

Glomma Papp oppfyller gjeldende betingelser som er satt for å 
avregnes som nettstasjonskunde. NVEs vedtak er derfor at 
Østfold Energiverk skal avregne GP etter de tariffer som 
gjelder for kunder med uttak på nettnivå 4, dvs. 
nettstasjonskunder. 
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Dette vedtaket gis virkning fra det tidspunkt 
overføringsavtalen ble inngått. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

Jan Moen 
avdelingsdirektør 

Jon Sagen 
seksjonssjef 

Likelydende brever sendt: Østfold Energiverk AS 

Kopi: Nærings- og energidepartementet 

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet fram til 

partene,jfr. forvaltningslovens kap. vr. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Nærings- og energidepartementet og 
sendes gjennom NVE. 
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NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Miljøkvalitet As 
Lensmannsstien 88 

3030 DRAMMEN 

Vår ref. 
0086/93/655.8 
JGC/MM 

De re s ref. 

Saksbehandler : 
John Cock MM 
22 95 90 62 

TVISTESAK MELLOM NØTTERØY ELVERK OG MILJØKVALITET AS 
VEDRØRENDE NØTTERØY ELVERKS OVERFØRINGSTARIFF 

Vår dat.o 

2 2 O ·/T {O'-3 - - .. 1\ , r,!~ . 

Deres dat.o 
06 . 01.93 

Miljøkvalitet har i brev av 06 . 01.93 brakt inn for NVE tvist 
om overføringstariffen til Nøtterøy elverk. Tvisten skyldes at 
totaltariffen fratrukket punkttariffen gir en kraftpris som 
påstås å være lavere enn det Nøtterøy elverk kjøper kraft for 
av Vestfold Kraftselskap . 

Nøtterøy elverk har følgende T3-tariff og punkttariff; 

T3-tariff 

Fastledd 
Effektpri s pr kW/år 
Energipri s pr kWh 
Overforbruk pr kWh 

kr 1470,
kr 460,-
kr 0,197 
kr 0 , 63 

Punkttariff for næringskunder lavspent 

Fastledd 
Effektpris pr kW/år 
Energipris pr kWh 
Transaksjonsgebyr 

kr 0 , 
kr 753,-
kr 0 , 019 
kr 1470,-

Denne tariffen gjelder for alle lavspentkundene bortsett fra 
hus holdningskundene som har et transaksjonsgebyr på kr 710. 

I følge beregningene til Miljøkvalitet er differansen mellom 
gjennomsnittlig T3-tariff og punkttariff 10,5 øre/kWh. Dette 
er prisen Nøtterøy elverk selger kraften for, og Miljøkvalitet 
peker på at dette er langt l avere enn kraftkjøpsprisen, som i 
gjennomsnitt er på ca 15 øre/kWh. 

Kontoradresse: Middelthunsgate 29 
Postadresse: Postboks 5091 , Mai 

030 1 Oslo 

Telefon. 22959595 
Telefax: 22 95 90 00 

Bankgiro: 0629.05.75026 
Postgiro.· 0803 5052055 
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Miljøkvalitet har lagt til grunn et forbruk på 100.000 kWh, en 
brukstid på 4000 timer, sett bort fra overforbruk og tatt med 
transaksjonsgebyret i beregninger! av gjennomsni ttlig punkt
tariff . 

Når Nøtterøy elverk har beregnet punkctariffen for lavspent
kundene , har de lagt til grunn gjennomsnittlig brukstid for 
alle kundene på dette nettnivået, i og med at de har samme 
effektledd for disse. Det fremgår ikke av beregningsgrunnlaget 
hva denne brukstiden er, men etter NVE's beregninger ligger 
denne på ca 4400 timer . 

Ved beregning av gjennomsnittlig T3-tariff må det tas hensyn 
til overforbruk, som vanligvis ligger på ca 5% av totalforbru
ket. 

Når punkttariffen blir sammenlignet med den ordinære tariffen 
for å finne~t hvor mye en kunde betaler for kraften i et 
everk, må transaksjonsgebyret holdes utenom. Grunnen til dette 
er at transaksjonsgebyret skal dekke de merkostnader som 
påføres netteier som følge aven overføringsavtale utover de 
kostnader som ligger til grunn for beregning av overførings
tariffen. Transaksjonskostnader er m.a.o. kostnader som ikke 
ligger inne i den ordinære tariffen . 

Legges de ovenfor nevnte momenter til grunn ved beregning av 
differansen mellom de to tariffene, blir denne på ca 14,3 
øre/kWh, som er 0 . 7 øre/kWh under kjøpsprisen til Nøtterøy 
elverk . 

En slik forenklet beregning gir nødvendigvis ikke det helt 
riktige bilde av de faktiske forhold. NVE ba derfor Nøtterøy 
elverk å dokumentere kostnader og inntekter på de ulike 
forretningsområdene. Denne oversikten viser at Nøtterøy går 
med et overskudd på 4 mill. kr totalt før finansposter. Dette 
fordeler seg på kraftomsetning og nettdrift med henholdsvis 
1,2 og 2 , 8 mill . kr. Overskuddet på nettdriften på 2,8 mill. 
kr gir en avkastning på investert kapital på 2,4% og godt 
innenfor det NVE tillater . 

Generelle kommentarer til Nøtterøy elverks overføringstariffer 

Nøtterøy elverk sier i svarbrevet til NVE at de har god kon
troll på fordeling av kostnadene for de tre nettnivåene 3 , 4 
og 5, men ingen tilfredsstillende data for oppdeling av nett
stasjon og lavspentnett i forskjellige tariffgrupper som T3-M, 
T3, T4, H4 etc. De har derfor kun en tariff på hvert nettnivå . 

Dette er et forhold som sannsynligvis slår mest urettferdig ut 
for kundene på nettnivå 5 lavspent og særlig når overførings
tariffen er nesten helt effektbasert. NVE kan akseptere at det 
for 1993 er felles tariff for kundene på nettnivå 5 pga man
glende data om brukstider, men for 1994 må det utarbeides 
overføringstariffer for hver enkelt kundegruppe basert på 
gruppens gjennomsnittlige brukstid. Ved mangel av tilfreds
stillende data over brukstider vil NVE anbefale å benytte 
gjennomsnittlige brukstider som EFI har beregnet for en rekke 
ulike kundegrupper. For T4 og H4 kundene bør tariffen være en 
"ren " energitariff , slik at disse kundene ikke behøver å 
skifte målere ved kjøp av kraft eksternt . 
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Det er OCr3,~i ei dlll1et forhold NVE vil peke på i denne saken, 
nemlig at fast leddet i de ordinære t~riffene er identisk med 
transaksjonsg ret j punkttaritfen. Dessuten er inntektene 
fL-a fa~otlfxicict j c1(J orc:lincl:re (cnitter:>"', i in hc~lhet lagt til 
k:::.-a ft om,;r't le:i I'CJC'll . 

Vanligvis vil et fastledd gå med t:il ~ dekke do faste kostna-
dene et evcrk heil. med en kunde. Det L- rl.ertoL' være et samsvar 
mellom L]~';t-ledclet i de ordinære tariffene og uverførings
tariffene, noe som forøvrig også bør g~elde for effektleddet. 
Dette bør Nøtterøy elverk ta hensyn til ved Iltformingen av 
punkttariffene for 1994. 

Konklusjon 

NVE finne1 ikke,: qrunnlag for il gi Miljøkvali tet medhold i Sln 
pElS tand a t Nøt t- erøy elverk har for høy(.:' Clvel-førings tari f f er. 

Med hil::;en 
En~k- og markedsseksjonen 

.Jan ~\~'\ 
avdelingsdirektør 

/; 
;;/1/ 

4:J~ 
60n ;~gen 

/ ::;ek:~lonssjef 

Likelydende brev til: Nøtterøy elverk 

Kopi: Nærings- og energidepartementet 

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energideparte
mentet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet 
fram til partene, jfr. forvaltningsloven kap. VI. En eventuell 
klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Nærings- og energi
departementet og senrl.es gjennom NVE. 
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NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

AlS Fjeldhammer Brug 
Postboks 55 

1472 Fjellhamar 

VåT ref. 
2561/93/655.8 
,JGC IMM 

Dere~; ref. 

Saksbehandler: 
John Cock MM 
22 95 90 62 

Vår dato 

2 2 OKT. 1993 
Derf?S dato 

TVIST MELLOM AlS FJELDHAMMER BRUG OG MIDT-GUDBRANDSDAL 
ENERGIVERK AlS I FORBINDELSE MED LEVERING AV KRAFT TIL ANLEGG 
FOR PRODUKSJON AV ASFALT PÅ SANDBUMOEN. 

AlS Fjeldhammer Brug har i brev av 27.01.93 og 27.04.93 bragt 
lnn for NVE til avgjørelse måten Midt-Gudbrandsdal Energiverk 
AlS (MGE) har priset kraftleveranser på til asfaltverket 
Sandbumoen. Saken gjelder den lange tiden det har tatt å komme 
til enighet om ny avregningspraksis, noe som AlS Fjeldhammer 
Brug hevder har ført til økonomisk tap for bedriften. 

AlS Fjeldhammer Brug har en rekke asfaltverk lokalisert over 
hele landet. Hos samtlige everk med unntak av MGE ble det 
hurtig oppnådd kraftavtaler som tar hensyn til asfaltverkenes 
uttaksprofil med maksimalbelastning utenom everkenes høy last
tid. AlS Fjeldhammer Brug tok kontakt med MGE allerede i 1991 
for å prøve å oppnå samme betingelser som de hadde fått i 
andre everk. Dette ble først oppnådd våren 1993, da MGE sa seg 
villig til å innføre ny praksis for effektavregning. Denne går 
ut på at effektuttaket blir registrert tre ganger i året, 
nemlig høst, vinter og vår. Summen av registreringene blir 
dividert på tre. De kundene som ikke har noe effektuttak f.eks 
om vinteren vil således få summen av sine to effektregistrer
inger dividert på tre. 

AlS Fjeldhanuner Brug hevder at selskapet har lidd økonomisk 
tap pga den lange tiden det har tatt å komme til enighet med 
MGE. Selskapet forsøkte bl.a. å inngå avtale med MGE om kjøp 
av utvekslingskraft. Dette sa MGE seg villig til og ga et 
tilbud som gikk ut på å levere utvekslingskraft pluss 5 
ørelkWh i tillegg til ordinær overføringstariff og kr 12.000,
pr. år for måling og telefontilkobling, eventuelt pristillegg 
for månedsavregnillg. AlS Fjeldhanuner Brug tok kontakt med MGE 
via sin konsulent ,,;()m ga uttrykk for at man burde finne en 
annen form. Når det skilles mellom kraft og overføring, må 
også overføringen he; eL riktiq pris. I~/S Fjeldhammer Bruc] 

Nytt telefon nr. 22 95 95 95 og nytt fax nr. 22 95 90 00 
Kontoradresse: Middelthunsgate 29 

Postadresse. Postboks 5091, Ma). 
0301 Oslo 

TelefCJn. 22959595 
Telctay. 22959000 

Bankgiro. 0629.05.75026 
Postgiro 0803 5052055 
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peker ogs~ urimeligheten av at det skal kunne pålegges små 
kllnOPi ~~. kryc;tbare og omfattende avreqningsregler. 

IT/E:; nr!lldi let i tvistesaker om overføring;3tari ffer gjelder 
n(~ll npt:t:~ysrelTIE?t er :3tilt til dispo:3isjon for andre. Denne 
tvisten dreier eg imidlertid om punkter i en kraftavtale som 
omfatter en totalleveranse av kraft og overføring. NVE har 
siHedes ikke hjemmel til å treffe avgjørelse i denne saken. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

]dn~~~ 
avdeling c;iiektør l/!~gM 

Jlrl SagÆn 
!eksjori'ssjef 

Likelydende brev: Midt-Gudbrandsdal Energiverk AlS 

Kopi: Nærings- og energidepartementet 

Denne avgJørelsen kan påklages til Nærings- og energideparte
mentet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet 
fram til partene, jfr. forvaltningslovens kap. VI. En eventu
eJl klaqe skal begrunnes skriftlig, stiles til Nærings- og 
energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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Saksbehandler: 
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TVIST MELLOM HELIKOPTER SERVICE A/S OG SOLA ELEKTRISITETSVERK 

Vi viser til brev av 10.06.93 fra Helikopter Service (HS) 
representert ved Jarl Westergård. I brevet blir NVE bedt om å 
ta stilling til om effektmålingen av HS skal skje som 
fellesrnåling eller separat måling for hver nettstasjon. 

vi viser også til brev av 25.08.93 fra Sola Elektrisitetsverk 
(SE), der everket redegjør for sitt syn i saken. 

I tillegg er det utvekslet flere telefonsamtaler og telefaxer 
mellom partene og NVE under behandlingen av saken. 

Faktiske opplysninger. 

HS forsynes over 3 nettstasjonsanlegg. Nettstasjonene mates 
separat fra en 15 kV ringforbindelse. Alle nettstasjonene 
ligger inne på HS' bedriftsområde og har en innbyrdes avstand 
på hhv. 300 og 260 meter. 

Målingene skjer idag på lavspentsiden av nettstasjonene. 
Uttaksmengdene forventes i 1993 å være 0,7 GWh/180 kW, 
1,0 GWh/250 kW og 2,8GWh/660 kW. I tillegg forsynes HS med 
uprioritert kraft over egen trafo. 

De to minste trafoanleggene er nye og ble idriftsatt våren 
1993. 

Partenes merknader. 

Helikopter S'::'LVj c: kn:ovr,r at bedriftens effektuttak bl i r m:'il L 
vt:d fc'llc:,sm;;l1iwJ. llS vj;c:r'J til at bedriftens 0:-3,:lmlec1!C' 
energiforbruk (Jr· sLorL dt det er nødvendi(] med for~3yninCJ 
over flere llcttstasjOlli2r. HS mener at selv om lJedriftr':'Tl m;", 
forsynes over ilecp IJr:LU~t(1~3joner bør dpLLc ikk'e> V,I'lre' Li1 

konlorao'rc,<:,r,e f~-1/(}dt'/:!}:}fI.(;n,it! '. 
Po,~;inrJrC5SL' fJ[K;tbokS SO!? 1.' f.1, l/ 

0301 0':/0 

n.:n,~(l'r,). O(;:!:J (f') 
e['.)lo,:,'(l OSt),') !;J:),')():';:', 
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hinder for at sammenlagringsgevinsten ved fellesmåling kommer 
bedriften til gode. 

Sola Elektrisitetsverk viser til at ved planleggingen av nye 
nettstasjoner fikk HS valget mellom å ta ut kraften på 
høyspentsiden av nettstasjonene som nivå 3-kunde, eller å bli 
nettstasjonskunde på nettnivå 4. I henhold ti] den praksis som 
SE følger, innebærer uttak på nivå 3 at kunden får 
fellesmåling, mens everket krever separat måling for hver 
nettstasjon. SE viser til at denne praksis er gjort gjeldende 
for flere kunder. 

Everket følger også den praksis at kunden må dekke 
anleggskostnader og stå som eier av alle nettkomponenter fra 
målepunktet. En nivå 3-kunde må da svare for alle anleggs- og 
driftskostnader knyttet til nettstasjonene. 

SE hevder at når HS valgte å være nettstasjonskunde, så har 
bedriften også akseptert å bli avregnet separat for hver 
enkelt nettstasjon. 

NVEs vurderinger. 

NVE har i sine retningslinjer og rundskriv gått inn for at 
store kunder med effektuttak større enn 200 kW kan avregnes 
som nettstasjonskunde, når kunden samtidig beslaglegger en 
vesentlig del av nettstasjonens kapasitet og denne ligger i 
rimelig nærhet av kunden. Dette innebærer at lavspentkunder 
med stort effektuttak blir avregnet etter en lavere 
overføringstariff enn brukere med mindre forbruk. 

En av grunnene til at storforbrukere bør betale en lavere 
overføringspris enn mindre lavspentbrukere, er antakelsen om 
at store kunder forårsaker lavere enhetskostnader for netteier 
enn små kunder. Etter NVEs vurdering bør dette komme 
storforbrukerne til gode. 

Fellesmåling kontra separat måling gir ulik kostnadsfordeling 
mellom nettkundene, fordi effektgrunnlaget pga. 
sammenlagringsvirkningen blir lavere ved fellesmåling. 

I denne saken vil HS med fellesmåling få redusert sine 
overføringskostnader, men samtidig vil andre av SEs 
nettbrukere få tilsvarende økte kostnader. Fellesmåling av de 
tre uttakspunktene gir ingen reduksjon i de samlede 
nettkostnader til SE. 

I forbindelse med utbyggingen av nettsystemet til HS fikk 
selskapet som nevnt valget mellom å bli nivå 3-kunde eller 
nivå 4-kunde. Som nivå 3-kunde ville bedriften bli avregnet 
ved fellesmåling, men HS måtte selv bekoste og stå som eier og 
driftsansvarlig for alle nettdeler fra og med målepunktene. 
Alternativt kunne HS bli nettstasjonskunde. Som nivå 4-kunde 
ville bedriften bli målt og avregnet separat for hver av det 
t r r~ l"} (~ t - t ~_~ t - (-~ :--: l () fl (:' fl C _ 
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HS valgte å stå som nettstasjonskunde. HS benyttet forøvrig 
ekstern konsultbistand for å ivareta sine interesser, og vi må 
anta at det valget som er gjort av HS bygger på tekniske og 
økonomiske vurderinger i forhold til hva som er til bedriftens 
beste. 

Vedtak. 

Helikopter Service tar ut kraften l tre nettstasjoner eid av 
Sola Elektrisitetsverk, og bedriften måles og avregnes 
særskilt for hver nettstasjon. 

NVEs avgjørelse er at Helikopter Service som nettstasjonskunde 
ikke kan kreve fcJlesm~ling av sine strømuttak. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

Jan Moen 
avdelingsdirektør 

Jon Sagen 
seksjonssjef 

Likelydende brev til Sola Elektrisitetsverk 

Kopi: Nærings- og energidepartementet 

Denne livgjurehen k.Hll p,'d.lHrL") Id ~;{'rlllr~)- '\}-~ t~[]c'r_L:ldt'p8r1efllt~IJkt lflll<.:Jl 3 Ilker fra det tiJ<;plInkt ufldern:tl11ng er kOITlIlld fram til 

partene, jfr. t~)rvaltnin.l2:~l()\'t'Il'> Llp \'1 En eVeIllllt'1l kJ.;-l~;t· sLd hL'gnJllIlcs \kriftllt-:. stik:.. til l\':erings- ng t::nergideparternentet ()~ 

\cfldes t::ielllln[l1 NVE 
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KLAGE PÅ NVE'S AVGJØRELSE I TVISTESAK MELLOM 
HELIKOPTER SERVICE AlS OG SOLA ELEKTRISITETSVERK 

Saken gjelder klage fra Helikopter Service AlS (HS), representert ved Jarl 
Westergård, datert 21.12.93 over Norges vassdrags- og energiverks (NVE) 
vedtak av 11.11.93 vedrørende tvist mellom HS og Sola elektrisitetsverk (SE) om 
effektmålin g. 

NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrifter om produksjon, omforming, 
overføring, omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens 
resolusjon 7.12.90 og Kongelig resolusjon 10.12.93 med hjemmel i lov 29.690 nr. 
50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. 
(Energiloven). Etter forskriftenes § 4-4 b, siste ledd er NVE gitt myndighet til å 
treffe avgjørelser ved uenighet om vilkår eller tvist om forståelsen av 
beregningsmåten for overføringstariffer og kapasitet. 

NVEs vedtak ble fattet på bakgrunn av henvendelse fra HS i brev av 10.6.93. SE 
har redegjort for sitt syn i brev av 25.8.93. 

Departementet fikk oversendt klagesaken fra NVE i brev av 23.3.94 med NVEs 
bemerkninger 

Sakens bakgrunn - partenes merknader 

HS forsynes over tre nettstasjonsanlegg som mates separat fra en 15 kV 
ringforbindelse. Alle nettstasjonene ligger på HS sitt bedriftsområde. Målingene 
skjer i dag på lavspentsiden av nettstasjonene. To av nettstasjonene ble satt i drift 
våren 1993. 

HS krever at bedriftens effektuttak blir målt ved fellesmåling. HS viser til at 
bedriftens samlede energiforbruk er så stort at det er nødvendig med forsyning 

(HELlK1.SAM) 



over flere nettstasjoner HS mener at dette ikke bør være til hinder for at 
sammenlagringsgevinster ved fellesmåling kommer bedriften til gode. 
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SE viser til at ved planleggingen av de nye nettstasjonene fikk HS valget mellom å 
ta ut kraften på høyspentsiden av nettstasjonene som nivå 3-kunde, eller å bli 
nettstasjonskunde på nivå 4. I følge SE er deres praksis at uttak på nivå 3 
innebærer at kunden får fellesmåling, mens SE krever separat måling for uttak i 
nettstasjon, det vil si på nivå 4. SE viser til at denne praksisen er gjort gjeldende 
for flere kunder 

SE følger også den praksis at kunden må dekke anleggskostnadene og stå som eier 
av alle nettkomponenter fra målepunktet. En nivå 3-kunde må da svare for alle 
anleggs- og driftskostnader knyttet til nettstasjonene. 

SE hevder at når HS valgte å være nettstasjonskunde, så har bedriften akseptert å 
bli avregnet separat for hver enkelt nettstasjon. 

I klagen synes HS å hevde at SE tidligere har tilbudt fellesmåling uavhengig av om 
HS valgte å stå som nivå 3-kunde eller som nettstasjonskunde, men at SE i ettertid 
har gått tilbake på dette. Videre viser HS til brev fra NVE til Sunnaas sykehus av 
23.2.93 vedrørende fellesmåling. 

NVEs vurdering 

I vedtaket av 11. 11.93 viser NVE til at spørsmålet om fellesmåling av de tre 
uttakspunktene ikke påvirker SEs samlede nettkostnader. Fellesmåling vil gi lavere 
overføringskostnader for HS, men andre av SEs nettbrukere må få tilsvarende økte 
kostnader Videre viser NVE til at HS fikk valget mellom å bli nivå 3-kunde eller 
nivå 4-kunde i forbindelse med utbyggingen av nettsystemet. Som nivå 3-kunde 
ville bedriften bli avregnet ved fellesmåling, men HS måtte selv dekke 
investerings- og driftskostnader fra og med målepunktene. Alternativt kunne HS 
bli nettstasjonskunde og bli målt og avregnet separat for hver av de tre 
nettstasjonene. HS valgte å stå som nettstasjonskunde og NVE konkluderer med 
at HS ikke kan kreve fellesmåling av sine strømuttak. 

Ved oversendelse av klagen til departementet, har NVE kommentert HS sin 
henvisning til brevet til Sunnaas sykehus av 23.2.93. NVE konkluderer med at 
denne saken ikke er direkte sammenlignbar med den aktuelle klagesaken. NVE 
kan heller ikke se at det er framkommet opplysninger i klagen som endrer NVEs 
vurdering og vedtak. 

Departementets vurdering 

Utforming av overføringstariffer og tilstøtende problemstillinger dreier seg i stor 
grad om å finne rimelige kriterier for fordeling av faste kostnader, forutsatt en 
fornuftig insentivstruktur og likebehandling. Nettstrukturen i området, og SEs 
kostnader ved investering og drift av de aktuelle nettstasjonene, er uavhengig av 
om det er en eller flere eiere bak tilknytningspunktene. Fellesmåling av 
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nettstasjonene vil innebære en forskjellsbehandling i forhold til andre kunder på 
nettnivå 4 som har lavere forbruk, men der forholdene ellers er sammenlignbare. 
SEs inntektstap ved eventuell fellesmåling må dekkes inn gjennom økte 
overføringstariffer overfor SEs øvrige nett kunder 

Etter SE sitt opplegg ville HS fått fellesrnåling dersom bedriften hadde valgt å 
være nivå 3-kunde. Etter som HS har valgt å være nettstasjonskunde rar bedriften 
separat måling av uttaket i den enkelte nettstasjon. Som nivå 3-kunde måtte 
bedriften ha dekket kostnadene ved bygging og drift av nettstasjonene selv. Dette 
slipper bedriften som nettstasjonskunde. Departementet finner ikke dette i strid 
med energilovens og forskriftenes bestemmelser Det må legges til grunn at 
kunden selv kan foreta de økonomiske avveiningene av hva som er mest lønnsomt. 

HS sin anførsel om tidligere tilbud om fellesrnåling fra SE har ikke departementet 
grunnlag for å gå nærmere inn på. 

HS viser til NVEs vurdeririger om fellesrnåling i brev av 23.2.93 vedrørende 
Nesodden Energiverks overføringsvilkår til Sunnaas sykehus. Departementet viser 
til NVEs merknader om at de to saksforholdene ikke er direkte sammenlignbare. 

Konklusjon 

Helikopter Service AlS som nettstasjonskunde kan ikke i medhold av energilovens 
og forskriftenes bestemmelser kreve fellesrnåling av sine strømuttak. NVEs vedtak 
i brev av Il. l 1.93 stadfestes. 

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

Sola elektrisitetsverk 
NVE 

Etter fullmakT 

! I ! / .1 

r~ J{k;~ul~ I ~t(/ / O ~ 
Per HåkonHøisveen (;ill I . ~UJ{\ 

Kj~M Grotmol 
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TVIST MELLOM vÅLE KOMM. ELVERK OG DRAMMEN ENERGIVERK 
VEDRØRENDE DRAMMEN ENERGIVERKS MÅLERKRAV OG TRANSAKSJONSGEBYR 
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERKS VEDTAK 

Våle komm. elverk (VKE) har 7. juli d.å. brakt inn for Norges 
vassdrags- og energiverk (NVE) tvist med Drammen Energiverk 
(DEV). Uenigheten gjelder måling av husholdninger og bruken 
av transaksjonsgebyr. Med hjemmel i energilovens forskrift, § 
4-4 b) siste ledd, skal NVE treffe avgjørelser i tvistesaker. 

I brev av 7. oktober d.å. ga DEV sine kommentarer til tvisten. 

Praktisering av målekrav overfor husholdninger 

I brev av 30.6. d.å. fra DEV til VKE som omhandler punkt
tariffer i DEVs forsyningsområde, har DEV satt følgende krav 
ved leveranser til husholdningskunder 

l. Det kreves timesbaserte verdier fra VKE ved anmelding og 
avregning av VKEs samlede kraftlevering innenfor DEVs 
forsyningsområde. 

2. Oppsett av innsamlingsenhet for timesregistrering er 
fastsatt til 1.850 kroner pr. anleggsenhet. 

3. For avregning av transport benyttes DEVs registrerte 
energiverdier. 

VKE mener at det ikke bør være nødvendig for husholdninger å 
bytte måler ved bytte av kraftleverandør. 

I DEVs kommentarer til tvisten fastholdes prinsippet om at 
husholdninger skal timesmåles, og derfor må bytte eksisterende 
måler. 

NVE er innforstått med at både DEV og VKE er avhengige av 
timesfordeling av sine respektive forpliktelser ved fysiske 
leveranser i DEVs konsesjonsområde. Kravet om timesfordeling 
følger av krav til tidsoppløsning i Statnett Marked AS. 

DEV som netteier er ansvarlig for den fysiske kraft flyten 
innenfor sitt konsesjonsområde, og vil i siste hånd kunne bli 
økonomisk ansvarlig for kraftuttak som ikke entydig kan hen-

Kontoradresse. MiddelthunsQi-lte 29 
Postadresse. Postboks 5097: Mai 

0301 Oslo . 

Telefon.- 22 95 95 95 
Telefax 22959000 

Bankgiro. 0629.05 75026 
Postgiro_ 08035052055 
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føres til og faktureres en annen leverandør. NVE anser det 
derfor nødvendig at det blir etablert målings-, avregnings- og 
faktureringsrutiner som også sikrer netteiers økonomiske 
interesser. 

NVE mener at det er flere mulige modeller for manuell 
~vlesning som kan tilfredstilIe kravet om at aktørenes samlede 
forpliktelser timesfordeles, ved bruk av eksisterende måler. 
Et mulig modell kan være : 

forventet energiuttak over en nærmere bestemt periode 
fordeles på timer i h.t. en fastsatt profil 

profilen fastsettes l samarbeid mellom de impliserte 
parter, slik at alles økonomiske interesser sikres 

en mulig profil kan være energiverkets sammenlagrede 
profil mot overliggende nett 

det avtales faste avlesningstidspunkt, slik at partene 
har anledning til å etterprøve timegrunnlaget 

antall avlesninger bør ikke overstige fire pr. år 

avvik mellom forventet energiuttak og målt energiuttak 
for en periode avregnes i ettehånd etter en på forhånd 
bestemt pris 

En slik modell gir netteier lite ekstra arbeid med avlesning 
av hver enkelt måler. Arbeidet består i samlet å rapportere 
leverandørens avtalte timesverdier mot Statnett Marked AS. 
Kostnadene forbundet til dette faller innenfor rammen av ett 
transaksjonsgebyr for alle uttakene samlet. 

NVE finner at DEV må legge til rette for forenklete løsninger, 
eksempelvis den som er skissert, for husholdninger som ønsker 
bytte av leverandør. NVE vil understreke at netteier kun kan 
kreve dekning for kostnader som er direkte relatert til 
merarbeid eller andre merkostnader innenfor den modell som 
velges. 

NVE finner det lite akseptabelt at DEV innfører et absolutt 
krav om timesmålere for husholdninger som ønsker å bytte 
leverandør. 

Bruk av transaksjonsgebyr 

VKE oppfatter det slik at gebyret gjelder pr. kunde, noe som 
de mener er urimelig. 

DEV krever et transaksjonsgebyr på kr. 5.000 pr. leverandør, 
uansett antall kunder som kraftleverandøren har i DEVs 
forsyningsområde. Gebyret inkluderer ikke målerleie. 

l NVEs retningslinjer nr. 2-93 er det fastslått følgende om 
transaksjonsgebyret "vi (NVE) vil presisere at dette 
(transaksjonsgebyret) er å forstå slik at taket på 5.000 kr. 
pr. år omfatter summen av alle de merkostnader som faktureres, 
inkludert eventuelt målerleie". 
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Utfra våre retningslinJer skal DEV inkludere målerleie l 

transaksjonsgebyret. 

NVE har tidligere best~emt at når leverandør innhenter og 
sanmlenstiller data for flere sluttbrukere og oversender disse 
til energiverket samlet, skal det kun beregnes ett 
transaksjonsgebyr. 

Som nevnt ovenfor har ikke DEV anledning til å kreve målerleie 
utover transaksjonsgebyret, ved bruk av forenklet løsning. 
Leien for den eksisterende måler dekkes over fastleddet, og 
inngår derfor i grunnlaget for overføringstariffen. 
Transaksjonsgebyret er kun relatert til markedshåndteringen av 
kunden, eventuelt at leverandøren sammenstiller sine kunders 
kurver. 

Vedtak 

1. DEV kan ikke kreve installasjon av timesmåler hos 
husholdninger ved bytte av leverandør. DEV skal tilby 
disse forenklet løsning. 

Løsningen skal sikre alles økonomiske interesser, og det 
skal derfor etableres tilstrekkelige målings~, avregnings~ 
og faktureringsrutiner. 

2. I DEVs transaksjonsgebyr skal målerleie være inkludert. 

Ved bruk av predefinerte forbrukskurver kan DEV kun avkreve 
ett transaksjonsgebyr av VKE, hvis VKE innhenter og 
sammenstiller data for sine kunder i DEVs forsyningsområde. 
Gebyret er relatert til markedshåndteringen av 
leverandørens leveranser. 

Med hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

Jan Moen 
avdelingsdirektør 

Jon Sagen 
seksjonssjef 

Likelydende brev til Drammen energiverk. 

Kopi Nærings~ og energidepartementet 
Forbrukerrådet 
Prisdirektoratet 

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 
uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til parten, jf 
forvaltningslovens kap VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig og stiles 
ti l Nærings - og enenJidcpartementet og sendes gj ennom NVE. 
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RØD KOPI 

NVE 
NORGES VASSDRAGS· 

OG ENERGIVEm: 

Meieriet Nord 
9050 Storsteinnes 

vår ref. 
4490/93/655.8 
MM/DHJ 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Didrik Hjort, MM 
Tlf. 22 95 92 97 

HELGELAND KRAFTLAGS OVERFØRINGSTARIFFER 
TVIST INNBRAKT AV :MEIERIET NORD 

vår dato 

Deres dato 

Meieriet Nord (MN) brakte den 17.03.93 tvist med Helgeland 
Kraftlag A/L (HK) om punkttariffer inn for NVE. Tvisten gjel
der MNs meierier i Brønnøysund, Mosjøen og Mo. HK har kommen
tert tvisten i brev av 20.07.93. 

Ifølge energilovens forskrift, § 4-4 b) siste ledd, skal 
NVE treffe avgjørelse i tvistesaker. 

Plassering på nettnivå 
For alle tre meieriers vedkommende er det bare ett tviste
punkt: klassifisering til nivå 4 versus nivå 5 i 1993. 

Saksforhold. Hvert av meieriene har et årsforbruk på vel 1,5 
GWh og 300 kW. Alle har nettstasjon plassert på meieriets 
grunn. HK sier seg enig i at både forbruksstørrelse (kvantums
kriteriet) og trafos beliggenhet (nærhetskriteriet) tilsier 
nettnivå 4. 

Imidlertid stiller HK også krav om at kunden skal ta ut 
minst 90 % av trafoens totale uttak (andelskriteriet) . (HK 
legger til grunn samlet fastkraftuttak, ikke trafokapasitet.) 
Ingen av meieriene oppfyller dette kriteriet; deres andel 
ligger på mellom 44 og 72 %. på dette grunnlag avslår HK å 
innvilge nivå 4. 

HK opplyser at everket fra 01.01.94 vil innføre trappe
tariff, dvs. marginalpris som synker med økende effektuttak. 
Dette formodes å løse konflikten med Meieriet Nord. 

Prisforskjellen mellom HKs nivå 4 og 5 er ca. 7,5 øre/kWh. 
Et pålegg fra NVE om å plassere de tre meieriene på nivå 4 i 

Kontoradresse. MlddeltllUnsgate 29 
Postadresse. Postboks 5091. Ma; 

0301 Oslo 

Telefon. 22959595 
Telefax. 22959000 

Bankgiro. 0629.05.75026 
Postgiro.· 08035052055 
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1993, vil koste everket tilsammen ca. 340.000 kr. 

NVEs vurdering. Sakens springende punkt er andelskriteriet. HK 
støtter seg eil NVEs rundskriv MM 8-92, daeere 10.08.92, som 
sa at "nettstasjonstariffen er beregnet på enebrukere av 
nettstasjon med en viss forbruksstørrelse". 

NVE har i behandlingen aven rekke saker der denne problem
stillingen har vært aktuell, kommet til at et krav om enebruk 
kan gi uheldige og urimelige konsekvenser. Det avgjørende må 
være om kunden er aven slik størrelse at han normalt ville ha 
blitt forsynt direkte fra nettstasjon. 

I denne saken finner vi ikke at det foreligger en klar 
urimelighet, slik HKs regler praktiseres. Såvidt vi kan bedøm
me har HK gjort en rimelig tilpasning til de retningslinjer 
som foreligger. Retningslinjene er nå under revisjon, samtidig 
som HK vil endre sine regler fra 1994. NVE finner derfor at 
det ikke er grunnlag for å pålegge HK å avregne meieriene 
etter nivå 4 i 1993. For 1994 må HK tilpasse sitt regelverk 
til nye retningslinjer fra NVE 

Konklusjon og vedtak 
NVE vil ikke pålegge Helgeland Kraftlag å avregne Meieriet 
Nords meierier i Brønnøysund, Mosjøen og Mo etter punkttariff 
for nettnivå 4 i 1993. 

Vennlig hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

\~ 
Jan~~ 
Avdelingsdirektør 

Likelydende brev: 
Helgeland Kraftlag, Pb. 356, 

Kopi: 

~~ I Seksj onssj ef 

8651 Mosjøen. 

Nærings- og Energidepartementet, Energi- og vassdragsavdelin
gen, Pb. 8014 Dep., 0030 Oslo. 

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

OG ENERGIVERK 

Notodden Energi 
Lienveien 39 
3670 Notodden 

vår ref. 
5162/93/655.8 
MM/DHJ 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Didrik Hjort, MJI.1 
Tlf. 22 95 92 97 

NOTODDEN ENERGIS TRANSAKSJONSGEBYR 
TVIST INNBRAKT AV BOLKESJØ HOTELLENE 

vår dato 

Deres dato 

Bolkesjø Hotellene (BH) brakte den 11.10.93 tvist med Notodden 
Energi AS (NE) om transaksjonsgebyr inn for NVE. Brevet er
statter tidligere brev med tvisteinnbringelse fra BH og Kilde
kraft, som begge eies av Lars Søreide. 

Ifølge energilovens forskrift, § 4-4 b) siste ledd, skal 
NVE treffe avgjørelse i tvistesaker. 

Tvistepunkter 
Tvisten inneholder to punkter: NEs transaksjonsgebyr til 
henholdsvis småkunder og BH. 

1. Transaksjonsgebyr til småkunder 
Her dreier det seg om transaksjonsgebyr til husholdninger (H4) 
og små næringskunder (T4) for 1993. 

NE satte ned sine transaksjonsgebyrer i august, med virk
ning fra 01.01.93. NEs transaksjonsgebyr til småkunder er nå 
1000 kr/år pluss 1,0 øre/kWh. For en husholdning med et års
forbruk på 20.000 kWh, gir energileddet en kostnad på 200 kr, 
slik at gebyrbeløpet tilsammen blir 1200 kr. En T4-kunde med 
et årsforbruk på 100.000 kWh må betale et gebyrbeløp på 2000 
kr. 

NE har valgt å ikke kreve installasjon av avansert måle
utstyr hos småkunder, men vil isteden foreta manuell kontroll
avlesning fire ganger årlig. Dette er kostnadsberegnet til 
1000 kr/år. Begrunnelsen for gebyrets energiledd på 1 øre/kWh 
er ubalanse, dvs. at faktisk effektuttak avviker fra forventet 
forbruk. 

BH hevder at kontrollavlesning er unødvendig, at 1 øre/kWh 
er altfor høyt når spotmarkedsprisen er ca. 6 øre/kWh og at 

Kontoradresse: A1/dde/thunsgatt? 29 
Postadresse· Postboks 5091. Ma} 

0301 Oslo 

Telefall. 22959595 
Telefax 2295 90 00 

Bankono.· 0629 05.15026 
Post(],;O 0803 5052055 
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transaksjonskostnader pr. kunde vil synke når det er mange 
kunder som kjøper kraft fra annen kraftleverandør. 

NE hevder at kontrollavlesning er nødvendig av to grunner: 
for at ikke totalkundene skal bli skadelidende og fordi 
Skiensfjorden Kommunale Kraftselskap, som er overliggende 
netteier, har bedt om det. Når det gjelder ubalansegebyret, 
påpeker NE at flere everk opererer med ubalansegebyr på l - 2 
øre/kWh. Endelig påpeker everket at den eneste småkunden i 
Notodden som i dag kjøper kraft utenfra, er Søreide selv. I en 
situasjon med mange fremmedkunder er everket villig til å 
revurdere transaksjonsgebyret. 

NVE har hittil ikke funnet det riktig å fastsette eksakte 
tall for påslag ved forenklet avregning. Vi er kjent med at 
det praktiseres påslag fra under 0,5 til 2 - 3 øre/kWh. på 
denne bakgrunn finner vi ikke at NEs påslag på l øre/kWh kan 
sies å være urimelig. 

Gebyret på 1000 kr for kontrollmåling er mer tvilsomt. 
Ordninger med selvavlesning og stikkprøver kan være et alter
nativ. 

Småkunders deltagelse i konkurransemarkedet for elektrisi
tet er en prosess som bare såvidt har kommet i gang. I forhold 
til endel andre everk har NE vist en relativt imøtekommende 
holdning. på dette stadiet av prosessen vil vi derfor ikke 
pålegge NE å senke sitt gebyr. 

2. Transaksjonsgebyr til BOlkesjø Hotellene 
Transaksjonsgebyr til næringskunder 1993. NEs transaksjonsge
byr har to komponenter: 3000 kr/år for måler og 2000 kr/år for 
administrasjon. I tillegg ilegges kraftleverandør et gebyr på 
4000 kr/år. NE har bestemt at summen av disse gebyrene aldri 
skal overstige 4000 kr/år pr. uttak. 

NE har i dag fem nettkunder som kjøper kraft av andre 
kraftleverandører. 

BHs uttak. BH har to uttak - et for fastkraft og et for til
feldigkraft. Kongsberg Energi (KE) installerte timesrnåler før 
01.07.92, da KE ble BHs kraftleverandør. Måleren eies av BH. 
Transaksjonsgebyr til BH er derfor i sin helhet gebyr for 
administrasjon. 

KE fjernavieser måleren og videresender dataene pr. fax til 
NE en gang i uken. NE mottar to datasett for BH, som begge må 
tastes inn i NEs datamaskin. 

2.1. Transaksjonsgebyr til BH 1993. For 1993 har NE ilagt BH 
et transaksjonsgebyr på 2600 kr tilsammen for de to uttakene. 

BH mener at transaksjonsgebyret for en kunde som selveier 
måleren, bør være lavere enn 500 kr. 

NEs transaksjonsgebyr til BH for 1993 ligger under maksi
malsatsen i henhold til NVEs retningslinjer. Gitt de rutiner 
for datahåndtering som er beskrevet, har vi ikke innvendinger 
mot et gebyrbeløp på 2600 kr. 

2.2. Transaksjonsgebyr til BH 1992. For annet halvår 1992 har 
NE fakturert BH et transaksjonsgebyr på tilsammen 5000 kr (= 
5000 kr/år pr. uttak * 2 uttak * 1/2 år). 
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NVE ga første gang retningslinjer for transaksjonsgebyr i 
rundskriv av 06.09.91. Rundskrivet fastsatte et maksimalbeløp 
på 5000 kr/år pr. kunde. I rundskrivet heter det videre: "Det 
normale vil være at transaksjonsgebyret settes lavere enn 5000 
kr. Fortsact gjelder regelen om ac det kun er helt ekstraordi
nære særkostnader som kan innkalkuleres i transaksjonsgeby
ret. " 

Også i 1992 besto NEs transaksjonskostnader vedrørende BH 
utelukkende i administrasjonskostnader. Etter en skjønnsmessig 
vurdering fastsetter NVE transaksjonsgebyret til 2600 kr for 
1992. 

Konklusjon og vedtak 
1. Småkunder. Notodden Energis cransaksjonsgebyr til småkunder 
er på 1000 kr/år pluss 1 øre/kWh. NVE finner ikke at dette er 
i strid med gjeldende retningslinjer. 

2.1. Bolkesjø Hotellene 1993. Notodden Energis transaksjonsge
byr til Bolkesjø Hotellene for 1993 er på tilsammen 2600 kr. 
Dette er lavere enn maksimalsatsen i henhold til NVEs ret
ningslinjer. NVE har ikke innvendinger mot beløpet. 

2.2. Bolkesjø Hotellene 1992. Bolkesjø Hotellene skal også for 
1992 betale et transaksjonsgebyr på 2600 kr. 

Vennlig hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

\~~ Jan Moe 
Avdelin sdirektør 

KOpi: 
Bolkesjø Hotellene, 3670 Bolkesjø. 
Nærings- og energidepartementet, Energi- og vassdragsavdelin

gen, Pb. 8148 Dep., 0033 Oslo. 

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

N VE 
NORGES VASSORAGS

OG ENE:iGf\/ER/( 

I 

Vest-Oppland Komm. Krafts e lskap 
Postboks 160 
2871 Dokka 

vår ref. 
16 24/93 /655.8 
MM:jDHJ 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Didrik Hjort, MM 
Tlf. 22 95 92 97 

VOKKS'OVERF~GSTAJUFFER 

TVIST INNBRAKT AV GJØVIK ENERGIVERK 

Vår dato 

22 NOV. 1993 
Deres dato 

Gjøvik Energiverk AS (GE) brakte den 05.03.93 tvist med Vest
Oppland Kommunale Kraftselskap (VOKKS) om overføringstariffer 
inn for NVE. Tvisten gjelder A/S Snertingdal Bruk (SB). VOKKS 
har kommentert tvisten i brev av 16.07.93. 

Ifølge energilovens forskrift, § 4-4 b) siste ledd, skal 
NVE treffe avgjørelse i tvistesaker. 

Tvisten dreier seg om vilkår for uprioritert kraftoverføring. 
GE spør også etter VOKKS' pris på uprioritert kraftoverfø

ring. VOKKS opplyser at everket tilbyr uprioritert overføring 
med følgende punkttariff, uansett nettnivå: 3000 kr/år + 240 
kr/kW pr. år + 7,0 øre/kWh. 

SBs strømforbruk. SB er et sagbruk og høvleri, som i 1992 
hadde et forbruk på tilsammen 1,1 GWh, hvorav 60 % var tilfel
digkraft til material tørke. Samlet effektuttak ligger på rundt 
490 kW, slik at samlet brukstid er omlag 2500 h. VOKKS har 
trappetariff, men etter tradisjonell inndeling i nettnivåer 
hører SB hjemme på nettnivå 4. 

SB kjøper i dag både kraft og overføring av VOKKS, men 
vurderer å kjøpe kraften fra GE. 

Vilkår for uprioritert kraftoverføring 
VOKKS' vilkår for uprioritert overføring 
I VOKKS' brev av 01.03.93 til GE forklarer VOKKS hvorfor SB 
ikke tilfredsstiller kravene til uprioritert overføring~· 

Kontoradresse.· Mlddelthunsgafe 29 
Postadresse: Postboks 5091 . Maj. 

0301 Oslo 

Telefon. 22959595 
Telefax.· 22 95 90 00 

Bankgiro: 0629.05.75026 
Postgiro: 0803 5052055 
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a. Det hevdes at nettet er dimensjonert for belastningen til 
tørken. VOKKS' begrunnelse er at nettanlegget i bedriften i 
betydelig grad er dimensjonert for materialtørken: Da mate
rialtørken ble installert i 1988, utvidet VOKKS nettstasjonen 
og bygget nytt koblingsanlegg. VOKKS påpeker også at everket 
har investert betydelig i det bakenforliggende nettanlegget l 

Snertingdal. 
Hans Berntsen, som eier majoriteten av aksjene i SB, be

krefter at VOKKS i 1988 investerte i nettanlegget i bedriften. 
Berntsen, som også eier en landbrukseiendom, tilføyer imidler
tid følgende: Da VOKKS opprustet nettet i Snertingdal i begyn
nelsen av 80-årene, stilte Berntsen gratis grunn til disposi
sjon for VOKKS' linjer. Som gjenytelse ble det avtalt at VOKKS 
i kommende år skulle investere i nettkapasitet til SB. (Avta
len sa intet om strømpris.) Berntsen hevder dessuten at nett
utbyggingen i Snertingdal først og fremst var rettet mot 
renseanlegg og vannanlegg for Snertingdal sentrum. 

b. Det hevdes at utkobling med l times varsel ikke er aksepta
belt for Snertingdal Bruk. 

GE hevder på sin side at "Tørka er tilknyttet varmepumpe og 
SB aksepterer utkopling med en times varsel." Hans Berntsen 
bekrefter dette. 

NVE finner at VOKKS' vilkår for uprioritert overføring samsva
rer med NVEs "Retningslinjer for beregning av overførings
tariffer", datert mars 1992 (side 4) . 

NVE finner det sannsynliggjort at SB faktisk har virket 
dimensjonerende på nettet. Når det gjelder utkobling, mener vi 
at kundens uttrykkelige ønske og risikovilje må være avgjøren
de, særlig når kunden har reserveforsyning. 

Likebehandling 
I 1988 inngikk SB og VOKKS avtale om kjøp av tilfeldigkraft 
(markedskraft pluss uprioritert overføring). Prisen ligger for 
tiden rundt 20 øre/kWh. 

Hvis kunden sier opp tilfeldigkraftavtalen, vil hans nett
kundestatus bli vurdert på ny. SB vil i såfall miste sin 
fordel. SB gis altså uprioritert overføring i form av tilfel
digkraft i dag. Men dersom SB bestemmer seg for å kjøpe kraf
ten fra andre enn VOKKS, vil bedriften miste dette godet. 

VOKKS opplyser at everket juridisk sett kan si opp tilfel
digkraftavtalene som everket har med vel 30 kunder. VOKKS 
mener imidlertid at oppsigelse ikke bør skje. Begrunnelsen er 
at everket i 80-årene sto hardt på for å få disse kundene til 
å investere i kjelfyrt reserve. Samtidig investerte everket 
betydelig i nettanlegget ved disse kundene. Hvis disse nå 
skulle klassifiseres etter dagens kriterier, ville mange av 
dem ikke få uprioritert overføring, hvilket vil oppfattes som 
urimelig. 
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NVE innser at VOKKS i likhet med endel andre everk har et 
problem når det gjelder gamle tilfeldigkraftavtaler. NVE vil 
imidlertid legge avgjørende vekt på at everkene skal likebe
handle kunder, enten de kjøper kraft fra everket eller andre. 

Konklusjon og vedtak 
NVE pålegger Vest-Oppland Kommunale Kraftselskap følgende, med 
virkning fra 01.01.94: Dersom Snertingdal Bruk vil kjøpe kraft 
til materialtørken fra andre kraftleverandører, skal VOKKS 
tilby uprioritert overføring. 

Vennlig hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

Avdelingsdirektør 

Kopi: 
Gjøvik Energiverk AS, Stampev. 5, 2834 Hunndalen. 
Als Snertingdal Bruk, 2826 Snertingdal. 

.; 

/ / l ! ," 
/' . 
tV / .' 

/ It/AC!! 
,Jon salen 
Iseksjonssjef 

Nærings- og energidepartementet, Energi- og vassdragsavdelin
gen, Pb. 8014 Dep., 0030 Oslo. 

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 
uker fra det tidspunktet underretning er kommet fram til partene, jf. 
forvaltningslovens § VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles 
til Nærings- og energidepartementet og sendes gjennom NVL. 
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f.;VE 
NORGES VASSDRAGS· 

OG ENERGIVERK 

Larvik og Lardal Everk 
Postboks 2004 Stubberød 
3255 Oslo 

vår ref. 
6353/93/655.8 
MM/DHJ 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Didrik Hjort, MM 
Tlf. 22 95 92 97 

vår dato 

1 ti DES. 1993 
Deres dato 

LARVIK OG LARDAL EVERKS OVERFØRINGSTARIFFER 
TVIST INNBRAKT AV LINCOLN NORWELD 
NYTT VEDTAK 

Lincoln Norweld AS (LN) brakte den 09.03.93 tvist med Larvik 
og Lardal Everk (LLE) om overføringstariffer inn for NVE. NVE 
fattet vedtak i tvisten den 01.10.93. LLE påklaget vedtaket 
til departementet i brev av 27.10.93. LN kommenterte klagen i 
brev av 17.11.93. 

LLE aksepterer de feilene vi påpekte i vårt brev av 01.10.93. 
Klagen til departementet gjelder vedtakets siste avsnitt: "NVE 
pålegger LLE å kalkulere overføringstariffene for 1993 på 
nytt. Rekalkulerte tariffer skal gis virkning for alle frem
medkunder fra 01.01.93." 

LLE begrunner klagen med feilenes størrelse. 

LLE påpeker at everkets overføringstariffkalkyle for 1993 er 
basert på en kapitalavkastning på 8,4 %, mot maksimalsatsen på 
11 %. (NVEs statistikk tyder på at LLE ikke har høyere nett
kostnader enn sammenlignbare everk.) Everket har lagt inn en 
"mindreavkastning" på 7,6 mill. kr. 

LLE hevder videre at de feilene NVE påpekte, er aven slik 
størrelse at de fører til helt marginal økning av nettkostna
dene - en økning som mer enn oppveies av mindreavkastningen. 
Med hensikt la LLE seg på en moderat avkastning i kalkylen, 
nettopp for å ha en feilmargin å gå på. 

NVE har forsøkt å ~lrdere feilenes størrelse, målt l årsinn
tekter: 

Kontoradresse Mloce/ihunsaafe 2~_J 
Postadresse. Postbo~s 509 (~Mal 

0301 Oslo 

Telefon :).-) ~):--, 9h ,~~5 
Te/c'idA_ 229590 (JO r'ostC)J{O 0803 f:.05C>05fJ 



Staesstøtte: 180.000 kr. 
Omløpsmidler: 750.000 kr. 
Brukstid: neppe konsekvens for tariffer og inntekter. 
Tap på fordringer: 258.000 kr. 
Uprioritert overføring: usikkerc, men fra O til 8,7 mill. kr. 

Sum: minimum 1,2 mill. kr, maksimum 9,9 mill. kr. NVEs anta
gelse: 5 mill. kr. 

Til sammenligning har LLE nettinntekter på ca. 100 mill. kr . 
pr. ar. 

NVE finner at de fire førstnevnte feilene er for små til å 
forsvare et pålegg om rekalkulering. Det er uprioritert over
føring som eventuelt tilsier rekalkulering. Denne feilens 
størrelse er usikker. Imidlertid beløper feilene seg etter all 
sannsynlighet til mindre enn mindreavkastningen (7,6 mill. 
kr) . 

på denne bakgrunn har NVE funnet det riktig å omgjøre siste 
avsnitt i vårt vedtak av 01.10.93 dithen at det er tilstrekke
lig at feilene rettes opp i overføringstariffkalkylen for 
1994. Vedrørende endring av vedtak vises til forvaltningslo
vens § 33, annet avsnitt. 

Det gamle vedtakets begrunnelse (side l - 6 i brevet av 
01.10.93) gjelder fortsatt, bortsett fra det som står om 
vedtakets ikrafttredelsestidspunkt. 

Nytt vedtak 
1. Bekjentgjøring. Nærmere bestemmelser for hvordan over
føringstariffene skal kunngjøres, vil bli gitt i reviderte 
"Retningslinjer for beregning av overføringstariffer". 

2. Overføringstariffkalkylen. Lincoln Norweld gis rett på 
følgende områder: statsstøtte (LNs punkt 6), omløpsmidler 
(punkt 8), brukstider (punkt 9) og tap på fordringer (punkt 
10). Når det gjelder uprioritert overføring (punkt 2), er LLEs 
kalkyle lite oversiktlig, men det er usikkert om den er direk
te feilaktig. Utover dette kan ikke NVE se at det er påvist 
feil i LLEs overføringstariffkalkyle. 

Feilene skal rettes opp i overføringstariffkalkylen for 
1994. 

Vennlig hilsen 
Enøk- og markedsavdelingen 

/ J . 
/ .' 

/ v / i;:; /'1/:/· A 

~/ v'V<..../ •. /',ijV( 

eTon Sagen 
Fung. ,avdelingsdirektør D IctAl~ ~h()j! 

Didrik Hj ort l 
Førstekonsulent 
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Likelydende brev: 
Lincoln Norweld A/S, Pb. 25, 3291 Stavern. 

Kopi: 
Nærings- og 

gen, Pb. 
energidepartementet, Energi-
8148 Dep., 0033 Oslo. 

og vassdragsavdelin-

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 
uker fra det tidspunktet underretning er kommet fram til partene, jf. 

forvaltningslovens kapitel VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, 
stiles til Nærings- og energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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Magnus Køber og Inger Sætrang: Pris på elektrisk kraft til husholdninger 1995. (4 s.) 

Håkon Egeland og Hans Otnes: Lokal kraftsystemplanlegging. (11 s.) 

Jarl Øvstedal (red.): Stjørdalsvassdraget med Gråelva - En naturfaglig kunnskapsoppsummering. 
Referat fra fagmøte den 21. og 22. juni 1994. (91 s.) 

Olianne Eikenæs og Steinar Pettersen: Prosjekt differensiert forvaltning av verna vassdrag. 
Sluttrapport fra utprøvingsfasen. (45 s.) 

Margrethe Elster: Sedimentundersøkelser i Etna-Dokka 1987-1993. (44 s.) 

Øistein Dalland og Per Einar Faugli (reeL): Formidling og utvikling av kvaliteter ved vassdrag. 
Referat fra Landskonferanse 7.-9. juni 1994. (214 s.) 

Inger Sætrang (red.): Statistikk over overføringstariffer i regional- og distribusjonsnett 1995. (66 s.) 

Nils Haakensen (red.): Glasiologiske undersøkelser i Norge 1992 og 1993. (139 s.) 

Jan Habberstad: Kartlegging av vassdragsinngrep i Gaula. (23 s.) 

Sylvia Smith-Meyer: Geofaglig klassifisering av norske vassdrag. (109 s.) 

Sigrid Opedal: Kraftmarkedsundersøkelse pr 1.1.1995. (19 s.) 

Jarl Øvstedal: Forslag til referansevassdrag. (88 s.) 

Ketil Grasto og Magnus Køber: Avkastning på kapitalen i regional- og distribusjonsnettet. 
Regulering i 1993. (65.) 

Ole Kristian Spikkeland (red.): Sammenstilling av verneverdier og brukerinteresser i 
Sjoa, Atna, Grimeelva og Lyngdalselva. (67 s.) 

Ole Kristian Spikkeland (red.): Sammenstilling av verneverdier og brukerinteresser i 
Vossavassdraget, Gaularvassdraget og Rauma. (56 s.) 

Ole Kri~tian Spikkeland (red.): Sammenstilling av verneverdier og brukerinteresser i 
Ogna, Argårdsvassdraget, Alsvågvassdraget, Reisavassdraget I Raisædno 
og Lakselva I Læv'dnjajåkka. (81 s.) 

Inger Sætrang (red.): Oversikt over vedtak i tvistesaker 1993. Tariffer og vilkår for overføring av kraft. (9 s.) 


