


td25,
NVE

NORGES VASSDRAGS-
OG ENERGIVERK

TITTEL

Oversikt over vedtak i tvistesaker andre halvår i 1996.
Tariffer og vilkår for overføring av kraft.

FORFATTER
Inger Sætrang (red.)

PUBLIKASJON
12/97

DATO mars 1997

ISBN 82-410-0299-8

ISSN 0802-2569

SAMMENDRAG

Med hjemmel i forskriften til energiloven § 4 - 4, bokstav b) er NVE gitt myndighet til å godkjenne
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ABSTRACT
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Energy Administration (NVE).
This report gives a collection of decisions made by NVE - 30.06.96 - 31.12.96.
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1. INNLEDNING

Med hjemmeli forskriftenetil energiloven§ 4-4, bokstavb) er NVE gittmyndighettil
å godkjenneberegningsmåtenfor overføringstarifferog -kapasitet,og myndighettil å
treffeavgjørelsenår det oppståruenighetomdissevilkårene.

Denne rapportenviser NVEs vedtak i tvistesakersamtutvalgteforespørslerfor
andre halvår i 1996.

Tvistesakenepresentererforskjelligetyperproblemstillingersamt NVEs vedtak.
Formåletmed rapportener å gi en oversiktoverde saker somhar værttil
behandling.Konklusjonerfra den enkeltesak kan ikkeukritiskkopierestil andre
tvister.Vi tror imidlertidat rapportengir en gjennomgangav NVEs saksbehandling
somer nyttigfor alle partersomhar interesseav spørsmålvedrørendevilkårog
tarifferfor overføringi elektriskenett.

I konkreteproblemstillingerbør en primærtkonsultere"Forskrifttil energiloven"-
(Forskriftav 7.desember1990 nr. 959 medendringer)og sisteutgaveav NVEs
retningslinjerfor beregningav overføringstariffer.Vedtakene i andre halvår i 1996 er
gjortut fra retningslinjersomvar gjeldenefordette året, datertoktober1995.

Kapittel2 viser NVEs vedtakfor alle tvistesakersomer behandletandre halvår i
1996, i alt 11 saker.

Kapitel3 vedrørerendel forespørslersomer innkommettil NVE i løpet av andre
halvår i 1996. NVE har i liapetav periodenbehandletog tatt stillingtil en rekke
forespørsler.
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1.1 Statistikk om tvistesakene

I det etterfølgende gis noen statistiske opplysninger for andre halvår i 96.

Tvistesaker

*Antall innkomne tvistesaker
(rest tidl. + 9 nye saker andre halvår i 1996) 42 *)

*Antall tvistesaker der avgjørelse er fattet
av NVE: 11 *)

*Antall tvistesaker der NVEs avgjørelse er
påklaget til Nærings- og energidep. (NOE): 1

*Antall påklager til NOE der departementet har
fattet endelig vedtak: 1

* NOE har opprettholdt NVEs avgjørelse i den
ferdigbehandlede klagesaken. 1

*) Av de 31 resterende sakene er 23 av disse tvistesaker som ikke var
ferdigbehandlet andre halvår i 1996, mens 8 av sakene er avsluttet uten vedtak.
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HISTOR1SKOVERSIKT - SAKSBEHANDLINGAV TVISTESAKER 1991 - 31.12.1996

(Tvistesaker- jmf. forskrifttil energiloven,paragraf4-4 b, 7.1edd)




Rest fra
Nye saker forrige
i perioden periode

Avsluttet
Vedtak utenvedtak Rest til Antallsom Klageri %
i perioden og annet neste periode er påklagetav vedtak

1991/92 45 0 16 23 6 10 63
1993 94 6 32 19 49 9 28
1994 22 49 27 13 31 6 22
1995 1.halvår 29 31 16 5 39 4 25
1995 2.halvår 9 39 7 5 36 1 14
1996 1.halvår 21 36 16 8 33 6 38
1996 2.halvår 9 33 11 8 23 1 9

SUM 229




125 81




37 30
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2. TVISTESAKER andre halvår 11996

Dette kapittel inneholder alle enkeltvedtak i tvistesaker som er fattet av NVE i andre
halvår av 1996. Nedenfor gis det en oppstilling over tvistepunktene som er
behandlet, samt hvem som er part i saken. Det er gjort vedtak på ialt 11 saker fra
NVE. Videre er det kommentert om saken er påklaget til
Nærings- og energidepartementet (NOE) og dato for eventuelt NOE,s vedtak.
NVE,s vedtak foreligger i brevform (nr.1-11).

SAK NR. 1

Netteier: Oslo Energi
Klager: Odd Ivar Kjølstad
Tvistepunkt:

Økning av overføringstariffen
Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 2

Netteier: Bergen Lysverker
Klager: NHO
Tvistepunkt:

Det totale kostnadsnivået på overføringstariffen er for høyt
Diskriminering mellom kundegrupper

Påklage; Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 3

Netteier: Istad Kraft AS
Klager: Skålhallen
Tvistepunkt:

Kraftpriser i forbindelse med skifte av leverandør
Overføringstariffer

Påklage: Saken er ikke påklaget.
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SAK NR. 4

Netteier: Hedmark Energi AS
Klager: Thorleif Løchen
Tvistepunkt:

Økning av faste avgifter for overføring av kraft
Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 5

Netteier: Drammen Energinett KB
Klager: Thor Støen
Tvistepunkt:

Økning av overføringstariffen
Påklage: Saken er ikke påklaget.

SAK NR. 6

Netteier: Suldal Elverks
Klager: Helland Laks Produksjon
Tvistepunkt:

Differensiering av overføringstariffene
Påklage: Saken er påklaget til NOE i brev av 21.11.96.
Departementet har i brev av 13.01.97 sluttet seg til NVE's avgjørelse.

SAK NR. 7

Netteier: BKK
Klager: Bergen Lysverker
Tvistepunkt:

Kostnadsøkninger
Fordelingsnøkler og regnskapsmessig skille
mellom nett og øvrig virksomhet

Påklage: Saken er ikke påklaget.
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SAK NR. 8

Netteier: Vest-AgderEnergiverk
Klager: NæringslivetsHovedorganisasjon,Vest-Agder
Tvistepunkt:

Brukstid
Fordelingav indirektekostnader

Påklage: Saken er ikkepåklaget.

SAK NR. 9

Netteier: TrondheimEnergiverk
Klager: EirikSjømæling
Tvistepunkt:

Tilbakebetalingav meravkastningved flytting
Påklage: Saken er ikkepåklaget.

SAK NR. 10

Netteier: BuskerudEnergiAS
Klager: NHO
Tvistepunkt:

For høye tariffer i regionalnettet for 1994,1995
Påklage: Saken er påklaget i brevav 14.02.97.

SAK NR. 11

Netteier: Maudal KraftlagDA
Klager: GjesdalEverk
Tvistepunkt:

Innmatingstariffer
For høy avkastning

Påklage: Saken ble påklagetmed nye saksopplysninger.NVE fattetnyttvedtakden
14.02.97. Dette vedtaketer ikkepåklaget.
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3. FORESPØRSLER andre halvår 11996

I tilleggtil sakene sombehandlessomformelletvistesaker,dvs,saker der NVE gjør
vedtak iht.forvaltningslovensbestemmelser,har NVE i løpet av andre halvår i 1996
tatt stillingtil en rekkeforespørsler.
En del av NVEs svar foreligger i brevform (nr.1-5).

Slikeforespørslerkan være direktehenvendelserfra everk o.a. somønskerNVEs
vurderingav konkreteproblemstillinger,bl.a. også når partene ikkeblirenige i
konkretesaker.

Flere av tvistesakenesomer brakt innfor NVE er, i forståelsemed partene,omgjort
til forespørsler.

Stikkord vedrørende besvarte forespørsler:

Fastleddetsutviklingi overføringstariffen.

Rettentil å kreveanleggsbidrag.

Nivået på overføringstariffen.

Fastleddi overerføringstariffenfastleddved energileveranse.

Overføringsavtalerfor uttakmed utkoblingsklausul.
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SAK NR. 1



RØD KOPI

NVE
NORGES VASSDRAGS-

OG ENERG1VERK

Odd Ivar Kjølstad
Trygve Ryens vei 35
0680 Oslo

Vår ref.
NVE 95/6401-4
MØ/OTD/653.3

Deres ref.

Vår dato

2 JUL1996

Deres dato
20.6.96

Saksbehandler:
Ole Tom Djupskås/MØ

22 95 91 22

Klage på Oslo Energis overføringspris pr 1. juli 1996
Vi viser til brev av 20. juni 1996, angående klage på Oslo Energis prisøkning på overføring
av elektrisk kraft fra 1.7.96. Oslo Energi øker energileddet i overføringstariffen med 2
øre/kWh til 14,7 øre/kWh. Klageren henstiller NVE om å pålegge Oslo Energi å kansellere
sin beslutning om økning av overføringsprisen på elektrisk kraft fra 1. juli d.å.

NVE behandler denne saken som en tvistesak som avgjøres i medhold av forskrift om
produksjon, omforming, overføring og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens
resolusjon av 7. desember 1990 med hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50.

Begrunnelsen for klagen:
Prisøkningen utgjør 15,7 % og er urimelig høy.
Økning av kraftprisen skal ikke automatisk medføre en økning i overføringsprisen.
Økning av overføringsprisen virker hemmende på konkurransen innen kraftmarkedet.

NVEs vurdering:
Ad. 1:
Overføringsprisen skal utarbeides på en slik måte at den dekker Oslo Energis kostnader ved
nettvirksomheten, inkludert nettap, i tillegg til en rimelig avkastning på kapitalen som er
investert i overføringsnettet. I kostnadsbegrepet innbefattes også kostnader knyttet til
overliggende nett, dvs. kostnader knyttet til overføring i sentralnettet fram til Oslo Energis
nett, og nettap. Med nettap menes forskjellen mellom den kraftmengden som mates inn i
Oslo Energis nett og det forbruket som avleses hos forbrukerne. Tapet prises til
døgnmarkedspris (spotpris) time for time og kostnaden går inn i kostnadsgrunnlaget for
utarbeiding av overføringspriser.

Overføringsprisene for 1996 ble utarbeidet høsten 1995. Prisen på overføring beregnes på
bakgrunn av budsjetterte inntekter og kostnader. Den budsjetterte kostnaden knyttet til
nettap må utarbeides med utgangspunkt i forventet døgnmarkedspris for 1996. De fleste
everkene trodde høsten 1995 at denne ville bli lavere enn den faktisk har blitt, grunnet høy
magasinfylling høsten 1995. Lave temperaturer, høyt forbruk og lite snø vinteren 95/96 har
ført til at døgnmarkedsprisen har vært høy hittil i 1996, sett i forhold til tidligere år. Dette gjør
at tapskostnadene har blitt betraktelig høyere enn forventet.

I følge Even Ungersness, Sektorleder Distribusjon i Oslo Energi, vil Oslo Energi få en
merinntekt på 85 - 90 mill kr i 1996 som følge av økningen i overføringsprisen pr 1.7.96.

Kontoradresse: Middelthunsgate 29 Telefon: 22 95 95 95 Bankgiro: 6003 06 04221
Postadresse: Postboks 5091. Maj. Telefax: 22 95 90 00 Postgiro: 0803 5052055 Org. nr... NO 970 205 039 MV

0301 Oslo

1011



2

Med bakgrunn i døgnmarkedspris lik 27-28 øre/kWh er økte tapskostnader og økte
sentralnettskostnader beregnet av Oslo Energi til 86-87 mill kr.

Med bakgrunn i døgnmarkedspriser hittil i år og terminpriser for resten av året, er
gjennomsnittlig døgnmarkedspris for 1996 anslått av NVE til 26,5 øre/kWh. Avviket mellom
NVE og Oslo Energis beregning av døgnmarkedspris for 1996 skyldes at gjennomsnittlig
døgnmarkedspris veiet med fysisk tap overstiger timesveid døgnmarkedspris. Oslo Energi
overførte omlag 8 TWh i 1994. Ved å multiplisere denne mengden med prisøkningen på 2
øre/kWh og ta høyde for at det kun er halve 1996 prisøkningen gjelder for, blir
inntektsøkningen for Oslo Energi på omlag 80 mill kr.

Oslo Energis totale fysiske tap var 487 GWh i 1994. Avviket mellom gjennomsnittlig
døgnmarkedspris for 1996 beregnet høsten 1995 og våren 1996 er av Oslo Energi opplyst til
å være 13 øre/kWh. NVE finner avviket rimelig, med bakgrunn i forventninger om
gjennomsnittlig døgnmarkedspris på de to tidspunktene. Den økte døgnmarkedsprisen fører
til økte tapskostnader for Oslo Energi på omlag 63 mill kr (13 øre/kWh * 487 GWh). I tillegg
påløper økte sentralnettskostnader som følge av at sentralnettstariffen påvirkes av
døgnmarkedsprisen. Dette viser at beregningene til Oslo Energi er rimelige. Det er imidiertid
å forvente at overføringsprisen for 1997 går ned hvis den forventede timesveide
døgnmarkedsprisen for 1997 går ned.

Hvis det viser seg i ettertid at overføringsprisen for 1996 allikevel har vært for høy, at Oslo
Energi har budsjettert med for lave inntekter eller for høye kostnader og at avkastningen på
investert kapital i nettet har blitt for høy, skal Oslo Energi tilbakebetale dette (inkl renter) til
kundene, ved å redusere kostnadsgrunnlaget ved senere års beregning av
overføringstariffer. NVE henter hvert år inn regnskaper fra everkene for å kontrollere dette.

Ad. 2:
Det er riktig at en økning i kraftprisen ikke automatisk skal medføre en økning
overføringsprisen. Kraftprisen er konkurranseutsatt og kan fritt fastsettes av hvert everk.
Oslo Energi kan derfor selv bestemme, utfra markedsvurderinger, prisen på kraft til
husholdninger i Oslo og landet forøvrig. I dette tilfellet, med ekstreme variasjoner i
døgnmarkedsprisen, er det ikke noe unaturlig i at tapsleddet i overføringsprisen justeres
samtidig med kraftprisen.

Ad. 3:
NVE kan vanskelig si seg enig i at en økning i overføringsprisen virker hemmende på
konkurransen innen kraftmarkedet. Prisen for overføring av kraft er den samme for alle
husholdninger i Oslo Energis område, uansett hvilken leverandør man kjøper kraften fra.
NVE kan ikke se at nivået på overføringsprisen har noen negativ innvirkning på ønsket om å
skaffe seg en så gunstig kraftprisavtale som mulig.
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Vedtak.
NVE vil ikke pålegge Oslo Energi å kansellere sin beslutning om økning av overføringsprisen
på elektrisk kraft fra 1. juli 1996.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

Arne Venjum
fung. avdelingsdirektør

Rolv Bjellan
fung. seksjonssjef

Likelydende brev: Oslo Energi AS
Kopi: Forbrukerrådet, A/DC'

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

NVE
NORGES VASSDRAGS-

OG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 93/4101
MØ/OTD/653.4

Deres ref.

Vår dato

2 8 AUG1998
Deres dato
02.07.93

Bergen Lysverker
Postboks 565
5002 Bergen

Saksbehandler:
Steinar Vikingstad/MØ
22 95 92 97

Klage på Bergen Lysverkers overføringstariffer for 1993

I brev av 02.07.93 klager Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) på vegne av sine
medlemsbedrifter på Bergen Lysverkers (BL) overføringstariffer. NHO har i brev av 03.11.93
gitt en nærmere begrunnelse for klagen. BL har i brev av 11.01.94 kommentert klagen fra
NHO. NVE har i brev av 01.12.94 bedt BL kommentere noen momenter vedrørende klagen.
BL har i brev av 05.01.95 gitt sine kommentarer til NVE med utfyllende kommentarer i brev
av 12.08.96.

NVE avgjør tvistesaken i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring og
fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7. desember 1990 med
hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50.

I NHOs brev av 02.11.93 er følgende klagepunkter fremstilt.

Det totale kostnadsnivået på overføringstariffen er for høyt
Fordelingen av kostnadene på kundegrupper
Betalingsprinsippet for uprioritert kraft

I NHOs brev av 02.11.93 er klagepunktene nærmere utdypet, med unntak av pkt 3. NVE anser
derfor at punkt 3 utgår som Idagepunkt.

1.0: Det totale kostnadsnivået på overføringstariffen er for høyt
I NHOs brev av 02.11.93 er klagepunktet nærmere beskrevet i fire underpunkter:

1.1 BL har ikke betalt for innmating av egen produksjon i nettet.
BL hadde i 1993 en egenproduksjon på 455 GWh av totalt 3.453 GWh omsatt energi, som
tilsvarer 13,2%.

NHO hevder i sin klage at BL ikke har betalt noen innrnatingsavgift for innmating av egen
produksjon i eget nett. NHO hevder videre at BL er innforstått med dette forhold og at de er
enige om at rundt 6 mill kroner er en passende avgift. Avgiften skaI betales som et fastbeløp
på 1000 kroner pluss 30 kr/ kW pluss 0,5 øre pr kWh, tilsammen 6 mill kroner. NHO mener

Kontoradrusse: Middelthunsgate 29 Telefon: 22 95 95 95 Bankgiro: 6003 06 04221
Postadresse: Postboks 5091, Maj. Telefax: 22 95 90 00 Postgiro: 0803 5052055 Org. nr.: NO 970 205 039 MVA

0301 Oslo
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dette beløpet er for lavt, fordi man mener at BL også må henføre en del linjer og
transformatorer direkte til kraftproduksjon og tilsvarende utelate dem fra tariffberegningene. I
tillegg må produksjonen betale sin andel av sentralnettskostnadene. Dette må belastes
produksjonene i forhold til produksjonens andel i forhold til totalt uttak.

BL hevder i brev av 5. januar 1995 at egen produksjon er belastet med 4 mill kroner i
resultatregnskapet for 1993. På den annen side har produksjonen belastet regionalnettet med
2,5 mill kroner i det samme resultatregnskap. Dette er av BL beregnet til å være verdien av
produksjonens effekt i maksimaltimen. I brev av 12. august 1996 viser BL videre til en avtale
om oppgjør mot BKK for regionalnettsavgiften i 1993, der effekt og energiproduksjonen i
Samnanger er trukket fra slik at BLs uttaksavgift mot BKK er redusert. Netto hevder BL at
BLs nettvirksomhet har fått redusert sine nettkostnader med 2,4 mill kroner.

Når det gjelder linjer som har tilkoblet produksjon, hevder BL i brev av 5. januar 1995 at
linjenettet som binder sammen produksjonsanleggene i Samnanger er ført i divisjon Energis
balanse (kraftproduksjon), mens linjen mellom Frøland og Helldal (linjenettet mellom
Samnanger og Bergen) betraktes som en 2-veis forbindelse og er ført i divisjon Elnetts balanse
(overføring). Linjen mellom Grønsdal og Børdalen (ca 1,5 km) er ført i divisjon Elnetts
balanse (overføring) og divisjon Energi betaler innmatingsavgift. I brev av 12. august
presiseres det at linjen Frøland Helldal i 1993 ble brukt i forbindelse med kortvarige stopp i de
lokale leveransene. Linjen har tidligere vært brukt som forsyningslinje til Samnanger i større
grad enn i 1993. For området Trengereidfjord/Os har linjen også vært brukt som
forsyningsline. Det bemerkes at linjen er helt nedskrevet og at den for tiden er under rivning.

NVEs kommentar
NVE forstår sammenhengen mellom BL divisjoner og forskriftens definisjon av
resultatenheter slik at linjenettet som binder sammen produksjonsanleggene i Samnanger er
ført på kraftproduksjon, mens linjenettet mellom Samnanger og Bergen (Frøland og Helldal),
samt linjen mellom Grønsdal og Børdalen (1,5 km) er ført på overføring.

Gjeldende retningslinjer for beregning av overføringstariffer for 1993 var retningslinjer av
mars 1992. Her heter det:

Kostnader for de deler av nettanlegg som åpenbart er bygget for bare å fremføre
produksjon, skal betraktes som produksjonskostnader og henføres til forretningsområde
produksjon.

Retningslinjen av mars 1992 sier at nettanlegg som. åpenbart er bygget for bare å fremføre
produksjon skal belastes produksjonen. I senere retningslinjer av desember 1993 er dette
presisert som nettanlegg der krafttransporten skjer enveis fra kraftverket til nærmeste
uvekslingspunkt i nettet, og som ikke er i bruk når kraftverket er ute av drift. I følge de
opplysninger NVE har fått ihende har linjen Frøland Helldal vært benyttet som
distribusjonslinje i 1993 og er derfor ikke åpenbart å betrakte som produksjonslinje.
Linjen Grønsdal - Børdalen ble imidlertid ikke benyttet når produksjonsanleggene står og må
derfor betraktes å være produksjonslinje.

BLs produksjonen betaler innmatingsavgift lik 4 mill kroner iht regnskapsrapport til NVE av
15. september 1994 for regnskapsåret 1993. Produksjonen er godtgjort for effekt i
maksimaltimen. Dette er belastet regionalnettet som kjøp av overføringstjenester, ført. under
begrepet "Annet", og beløper seg til 2,5 mill kroner.
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Om innmating av kraft heter det i retningslinjer av mars 1992:
Både innmating og uttak av kraft skal bære kostnader med nettene.

Det skal tas utgangspunkt i målt kraftutveksling (innmating og uttak) under høylast for

det enkelte nettnivå. Netteiers egen produksjon og annen kraftutveksling skal behandles

på sammen måte som kraftutveksling for de øvrige nettbrukerne.

Godtgjørelse til produksjon i nettet er beskrevet i retningslinjene av mars 1992 punkt 3:

Produksjonskapasitet som reduserer tap, skal godskrives tapsreduksjon.

I BLs brev av 12. august 1996 fremkommer det at innmatingsavgiften for 1993 skulle vært

Grunnla Innmatin sav ift
Energi 2 267 000
Effekt 2 583 000
Annen lokal innmating i Bergen




250 000
Totalt 5 100 000

Vi ser at belastningen i 1993 regnskapet er 1 mill kroner for liten i forhold til den avgift som
BL her kommer frem til. Retningslinjene av mars 1992 sier at produksjonen skal belastes for
innmating av kraft. Imidlertid ble det ikke presist formulert hvordan dette skal gjøres og
hvilket nivå innmatingsavgiften skal ligge på. NVE finner derfor ikke grunnlag for å gripe
inn, men vil oppfordre BL til å ta konsekvensen av sitt reviderte regnestykke og tilbakeføre
1,1 mill kroner fra produksjonen til nettet.

Først i retningslinjer av desember 1993 gjeldende fra 1. april 1994 fremgår det at
sentralnettets innmatingstariffer i praksis skal være retningsgivende for de forbruksuavhengige
tariffene i regional- og distribusjonsnett.

Det fremgår videre at BL for 1993 har belastet nettet med 2,5 mill kroner som motytelse for
innmatet effekt. Retningslinjene av mars 1992 omtaler ikke annet enn at produksjon som
reduserertap,skal godskrivestapsreduksjonen.Førsti retningslinjeneav desember1993,
gjeldendefra 1. april 1994 er det presisertat det bareer dokumenterbareytelsersom kan
belastes nettetutovertapsreduksjonen.

BL og BKK haddevidere i 1993 en egen avtale for tarifferingav BLs innmatingfra
kraftverkenei Samnanger.Avtalenoppfyllerikke retningslinjeneskravtil oppbyggingav
punkttariffen.En konsekvensav avtalener imidlertidat BLs nettfårredusertuttakstariffen
som betales til BKK. Reduksjonenrefererereffekt og energi som BL leverteinn i BKKs netti
Samnanger.

Totalt sett ser det ut til at BLs nettharfåtten kostnadsbesparelsegjennomavtalenmellomBL
og BKK. Ut fradet forholdat BLs kunderikke er påførthøyerekostnaderog atretningslinjene
for 1993 ikke varutfyllendeom beregningav innmatingstarifferog om hvordanproduksjonen
kunnegodtgjøres,kan ikke NVE gripe inn overforden praksisBL fulgte i 1993. NVE vil som
egen sak ta opp igjen BLs praksisvedrørendegodtgjøringav egen produksjonfor 1994.
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Vedtak punkt 1.1
NVE gir ikke NHO medhold i at produksjonen til BL er belastet med for lite
innmatningskostnader i 1993. Linjen Grønsdal - Børdalen må prinsipielt betraktes som
produksjonslinje. Grunnet ubetydelig økonomisk konsekvens, pålegges BL å rydde opp i dette
forhold først fom tariffåret 1997.

1.2 Omløpsmidler er satt for høyt for beregning av avkastning.

NHO hevder at tariffen for 1993 er belastet med 127,7 mill kroner i omløpsmidler. I tillegg er
tariffen belastet med 90% av varelageret. Varelageret utgjør da rundt 15 mill kroner. NHO
hevder at avkastningsgrunnlaget med dette blir for høyt. NHO mener omløpsmidler fratrukket
rentefri kredit bør utgjøre ca 20 mill kroner.

BL innrømmer i brev av 5. januar 1995 at beløpet for omløpsmidler er satt for høyt, da det
ikke er tatt hensyn til at deler av omløpsmidlene til enhver tid er forfalt og derved blir
rentebærende. BL hevder at omløpsmidlene i regnskapet er behandlet korrekt.

I regnskapsrapport til NVE av 15. september 1994 oppgir BL å ha beregnet avkastningen på
nettet ut fra følgende formel; Driftsmidler + Lagerbeholdning som gjelder nettet + kortsiktige
fordringer m.m. (der kortsiktige fordringer m.m. = årets nettinntekter / 12.

Regnskapsrapporten av 15. september viser følgende sammenhenger

Ka ital Re ional Distribus'on
Driftsmidler 459.774 1.167.129
Omløpsmidler 695 41.755
Sum kapital 460.470 1.208.884
Driftsresultat 48.751 119.188
Mindreavkastning 1.902 13.747
Avkastning 1993 11% 11%

Sum
1.626.903

42.450
1.669.354

167.939
15.649

11%

NVEs kommentar
I retningslinjer for beregning av overføringstariffer av mars 1992 heter det;

Med investert kapital forstås netto bokført verdi anleggsmidler (ex kapitalplasseringer)
pluss ikke rentebærende omløpsmidler (feks. kundefordringer).

Som følge av ulik fortolkning av dette punkt i retningslinjene av mars 1992 er punktet senere
blitt presisert nærmere. I retningslinjer for beregning av overføringstariffer av desember 1993
heter det:

Hvis ikke everket kan dokumentere sine ikke rentebærende kortsiktige fordringer, eller
når balansetallen er unormalt høye eller lave, kanfølgende modell legges til grunn:
Kortsiktigefordringer =Årets nettinntekter / 12, der 12 uttrykker at i gjennomsnitt er
uteståendefordringer på 30 dager.

BL har lagt til grunn retningslinjen av desember 1993 til grunn i sin regnskapsrapportering til
NVE for regnskapsåret 1993. Videre er NVE gjort kjent med at lagerbeholdninger ikke er
inkludert i kapitalgrunnlaget fordi dette er inkludert i internpriser og således belastes nettet
som en driftskostnad gjennom nettets bruk av lagertjenester. NVE finner ikke at den faktiske
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belastning på nettet for omløpsmidler er av en slik størrelse at NVE finner det riktig å redusere
BLs kapitalgrunnlag for 1993.

Vedtak punkt 1.2
NVE gir ikke NHO medhold i at omløpsmidlene i kapitalgrunnlaget må settes til 30 mill
kroner. NVE aksepterer BLs faktiske belastning av omløpsmidler i regnskapet for 1993 med
42,5 mill kroner og som er en reduksjon i forhold til tariffgrunnlaget med 80,5 mill kroner.

1.3 Nettet blir belastet med for stor andel av indirekte kostnader og felleskostnader.
Klagepunktet er basert på eksisterende punkttariffer og underliggende kostnadsanslag på
klagetidspunktet 2. juli 1993. I vedlegg til klagen forelegges kostnadsoversikten som er
grunnlaget for tvisten. Av dette fremgår følgende kostnadsoverslag for overføringstariffen:

Kostnadskalkyle for overføringstariffen utarbeidet høsten 1992:
Kostnader

Direkte henførbart

Totalt Øvri Nett

lønn




56.826
andre




28.708
Sum direkte henført




85.534
Kundeservice




58.012
Felle.skostn.(72/28)
intern støtte 35.821




plan-drift 2.255




økonomi(abonnem) 15.391




fellesadm 7.683




Felleskostn fordelt 61.150 17.061 44.089
Avskrivninger
felles (90,2/9,8) 16.336 1.601 14.736
direkte henført 77.985




77.985
f.jernkontrolI 1.806




1.806
Sum avskrivninger




94.528
Tap




17.030
Overliggende nett




91.434
Avkastning




215.932
Sum nettkostnader




606.557

NHO hevder at summen av felleskostnader (61 150 tusen kroner) og kundeservice (58 012
tusen kroner), tilsammen 120 mill kroner utgjør et meget høyt kostnadsnivå uansett
sammenligningsgrunnlag blant norske energiverk. De hevder at dersom BL hadde benyttet de
samme prinsipper for fordeling av felleskostnader som Akershus Energiverk og Oslo Energi,
ville felleskostnadene utgjort mellom 18- og 24 mill kroner mot 44,1 mill kroner som er
belastet i tariffkalkylen. NHO fremhever at felleskostnader på 44,1 mill kroner pluss 58 mill
kroner utgjør 50% av de totale variable kostnadene på nettet. Entrepenøravdelingen utgjør 340
ansatte. Dette er like mange som Oslo Energi som har 29.000 abonnenter. Med bakgrunn i
dette, hevder NHO at interne avdelinger i BL er klart overbemannet og at BL er klart
ineffektiv i tillegg til at fordelingsnøkler benyttet gir en skjevbelastning som er av et betydelig
omfang.

BL kommenterer det totale kostnadsgrunnlaget for overføringstariffen i brev av 11. januar
1994. Det vises her til at det totale kostnadsgrunnlaget på 606 mill kroner ble revurdert den
18. mai 1993 til 538 mill kroner som følge av renteutvikling og interne kostnadsreduksjoner.
På samme styremøte ble punkttariffen redusert tilsvarende med virkning fra 1. januar 1993. I
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brevet sier BL videre at man ser at inntekten vil bli lavere enn antatt, anslagsvis 510 mill
kroner.

BL viser i sitt brev av 5. januar 1995 til regnskapsrapporteringen av 15. september 1994. Det
ble i 1993 foretatt vesentlige endringer i regnskapsrapporteringen i forhold til budsjettet og
grunnlaget for overføringstariffen. Dette skyldes at BL ble totalt omorganisert fra 1. januar
1993. Tariffkalkylen for 1993 ble utarbeidet i løpet av høsten 1992 i forhold til organiseringen
i 1992. Kalkylegrunnlaget for overføringstariffen for 1993 samsvarer derfor ikke med
regnskapet for 1993. BL hevder at omorganiseringen ikke medfører endringer i forhold til
fordelingen på virksomhetsområdene kraftomsetning og kraftoverføring, men at den likevel
kan gi grunnlag for misforståelser.

Tariffkalkylen er utarbeidet ved hjelp av fordelingsnøkler, mens regnskapet for 1993 er basert
på utstrakt bruk av internpriser. De enkelte divisjoner har sine egne balanser og internprisene
har påslag som reflekterer kostnaden ved kapitalbindingen. Som basis for fordelingen av
kostnader mellom virksomhetsområdene i tariffkalkylen for 1993 ble det i stor grad benyttet
antall ansatte på de enkelte avdelingene i den organisasjonen som eksisterte på det
tidspunktet. Det er derfor stor forskjell på eksempelvis lønnskostnadene i tariffkalkylen og i
regnskapsrapporten. I regnskapsrapporten for 1993 gjenfinnes lønnskostnader som fordeling
felleskostnader, mens de i tariffkalkylen var kategorisert som lønn.

tusen kroner re nska buds'ett
lønn 15.780 56.826

NVEs kommentar
Indirekte kostnader er omtalt i retningslinjene av mars 1992 under punkt 3.1. Her heter det:

Netteier skal for hvert nettnivå sette opp kostnadskalkyle hvor alle direkte og indirekte
kostnader blir spesifisert. Kostnader for overliggende nettnivå skal spesifiseres og tas
med i kalkylegrunnlaget. For fordelte kostnader (indirekte kostnader/felleskostnader) må
fordelingsnØkkel angis, og de skal begrunnes)

NHO hevder at nettet blir belastet med for stor andel av indirekte kostnader og
felleskostnader. Dette er fundert gjennom sammenligning med Akershus Energiverk og Oslo
Energi og dels i en oppfatning av at andelen av totale felleskostnader som er belastet
tariffkalkylen er høy. Utgangspunktet for klagen er tariffkalkylen for 1993 som hadde en total
kostnadsramme på 606 mill kroner. BL har imøtekommet dette gjennom korrigering av
tariffene fom 1.januar 1993 etter styremøte den 18. mai 1993 med reduksjon av den totale
kostnadsramme til 538 mill kroner. Den faktiske inntekt på nettet for 1993 fremkommer av
BLs regnskapsrapportering til NVE av 15. september 1994. Den totale inntekt fremkommer
her som sum driftsinntekter på 515,9 mill kroner pluss avsatt mindreavkastning på 15,6 mill
kroner, tilsammen 531,5 mill kroner. På denne måten er den totale belastning på nettkundene
redusert med 74,5 mil kroner i forhold til klagegrunnlaget. Forholdet mellom
kalkylegrunnlaget (tariff 93) og det resulterenderegnskapfor 1993er vistnedenfor.
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Monopolregnskap ( 1000 ) jtaii

Sum driftsinntekter 606 559
Lønnskostnader 56:826
Andre driftskostnader 28708
Sum direkte kostnader 85 534
Indirekte kostnader :02
Felleskostnader 088
Sum driftskostnader ,3.168

Energikjøp
Tap på fordringer
Nettap 17031
Kjøp av overføringstjenester
Overliggende nett .',434
Avskrivninger -528..,
Sum driftskostnader 'P,AW
Kapitalkostnader/ 21 5>932
driftsresultat 3

e4r1.!ka131993
Reg.nett Distr.nett Avst.

185 734 503 592
6 708 15 780
1 548 65 400
8 256 81 180




18 110 52 322
34.622

2 500

214.682




4 625




1 647 15 653




87 698 173 394 173 394

18 773 57 231




136 984 384 405




48 750 119 187




Endring

,515 932
22488
66 948
89 436
'''. _O

',70 432
249.304. -23.864

2 500 +2500
4 625 +4625

17 300 +269
' 87 698




fl76004 -18.524
347995 -42.632
167937 -47.995

..Su

For en nærmere vurdering av belastningen for indirekte kostnader / felleskostnader finner
NVE det rimelig å ta utgangspunkt i den resulterende belastning på nettet som fremkommer
gjennom regnskapsrapporteringen for 1993. Dette pga den totale omlegging av organisering
og økonomistyring som har funnet sted i BL i perioden. Videre foretok NVE i perioden 6. - 8.
november 1995 et kontrollbesøk hos BL. Med henvisning til rapportetter kontrollhandlinger
siteres konklusjonene etter besøket som grunnlag for vurderingen av klagepunktet:

BLs organisering representerer en betydelig utfordring i forhold til NVEs
kontrolloppgave. De mange interne transaksjonene gjør det komplisert å etterprøve
materiale som blir presentert. Dette gjelder også regnskapsrapporteringen til NVE, slik
denne fremkommer for årene 1993 og 1994. Som følge av BLs organisering vises 85%
av BLs driftskostnader som internprisede tjenester i NVE- rapporteringen. NVEs
kontroll med de ulike kostnadsartene blir dermed svært begrenset. I enkelte
sammenhenger kan det være vanskelig å vurdere om en gitt kostnadsfordeling på
resultatenhetene virker rimelig. På den annen side legger organiseringen og den
økonomiske styringen resultat- og kostnadsansvaret nedover i organisasjonen. Isolert
sett kan dette virke positivt i forhold til målet om å holde kostnadene nede.

BLs interne styring og organisering synes å ivareta energilovens krav til
regnskapsmessig skille mellom monopol- og konkurranseutsattvirksomhet på en
tilfredsstillende måte. Totalt sett finner NVE ikke grunnlag for å si at
kostnadsfordelingen mellom monopol- og konkurransevirksomheten er beheftet med
betydningsfulle feil. Både systemer og rutiner kan imidlertid forbedres for ytterligere å
høyne kvaliteten på det regnskapsmessige skillet. Konkret gjelder dette forhold som
dokumentasjon, etterprøvbarhet og kontrollerbarhet i regnskapet samt systemmessig
integrering av de ulike delene av regnskaps-/ økonomisystemet.

De interne kontrollrutinene virker fra NVEs ståsted tilfredsstillende totalt sett. Det er
NVEs vurdering at økonomistyringen med tilhørende systemer og rutinerkan ha visse
svakheter som muliggjør en feilfordeling av kostnader og inntekter på
resultatområdene uten at de interne kontrolirutinene fanger opp dette. Høy grad av
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personavhengighet, manglende datasikkerhet og systemintegrering, samt mangelfull
etterprøvbarhet av resultater synes å utgjøre elementer som kan gi feilkilder i
økonomistyringen. NVE har ikke vurdert i hvilken grad feilmuligheter i systemet har
resultert i faktiske feilposteringer som dermed vil medføre feil kostnads- eller
inntektsfordeling.

Bergen Lysverker bør etter NVEs oppfatning arbeide for å realisere et integrert
økonomi-/regnskapssystem med tilhørende anleggsregister. Dette vil kunne forbedre
kvalitet og pålitelighet knyttet til regnskapsinformasjonen. Feilmulighetene vil med et
integrert system reduseres, og således bidra til å forbedre forvaltningen av de store
verdier som nettanleggene representerer.

For en vurdering av den totale kostnadsbelastning i BLs overføringstariff, velger NVE å ta
utgangspunkt i regnskapstall for regnskapsåret 1994. For regnskapsåret 1994 er innrapporterte
data av en slik kvalitet at NVE har publisert nøkkeltall for nettvirksomheten i publikasjon nr 5
1996. NVE vil derfor ta utgangspunkt i regnskapstall for 1994 i vurderingen av
kostnadsgrunnlaget. NVE finner å kunne gjøre dette fordi BL har fulgt samme
rapporteringspraksis for 1993 og 1994. Konklusjoner basert på 1994 data kan derfor benyttes i
vurderingen av regnskapsåret 1993. NHO hevder at BL er klart ineffektive med referanse til
Akershus Energiverk og Oslo Energi. NVE vil derfor sammenligne BL med disse verk.
I sin påstand om ineffektivitet tar NHO utgangspunkt i BLs prinsipper for fordeling av
kostnader. Som vist til er praksis sterkt endret i regnskapet for 1993 i forhold til
tariffgrunnlaget for 1993. Dette vises klart i oppstillingen nedenfor hvor internprisede
tjenester/felleskostnader utgjør 76% i BLs regionalnett og 85% i BLs distribusjonsnett. Som
vist til, skyldes dette BLs internprisingspraksis. For relevant sammenligning må vi derfor ta
utgangspunkt i de totale driftskostnader som belastes nettet. Vi ser av tabellen nedenfor at BLs
driftskostnader ikke skiller seg negativt ut med 1,07 øre/kWh og 125 kr/linjemeter på
regionalnettet, og 4,46 øre/kWh og 16 kr/linjemeter på distribusjonsnettet. Videre finner vi at
BLs verdier ligger tett opp mot median-verdiene observert for bransjen som helhet. NVE kan
ikke på bakgrunn av det foreliggende materialet se at BL er klart ineffektive.

EverkNavn Lønnskostnader Andre internprisede
i prosent av driftskostnader i tjenester/felleskost
driftskostnader prosent av nader i prosent av

driftskostnader driffskostn

Nøkkeltall re ionalnett

Normert Driftskostnader Driftskostnader
inntekt i øre pr i øre pr kWh i kr pr
kWh linjemeter

Akershus Energiverk 58,54 41,46 0,00 5,76 0,95 66

Bergen Lysverker 18,45 5,83 75,72 5,11 1,07 125
Oslo Energi AS 24,37 32,65 42,98 6,03 1,26 173

Median, bransje





5,00 1,00 40

Nøkkeltall distr.nett






Akershus Energiverk 58,86 . 41,14 0,00 17,10 5,70 19

Bergen Lysverker 11,11 3,51 85,38 15,43 4,46 16

Oslo Energi AS 35,61 26,79 37,60 12,98 2,77 22

Median, bransje





19,00 8,00 15

Vedtak punkt 1.3
NVE finner ikke ut fra det fremlagte materiale å kunne påVise uriktig fordeling av kostnader
mellom konkurranseutsatt virksomhet og monopolvirksomhet i BL. NVE gir ikke NHO
medhold i at felleskostnadene av denne grunn skal reduseres. NVE gir heller ikke ut fra
tilgjengelig materiale NHO medhold i sin påstand om at BL er klart ineffektiv. Det
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understrekes at BL har justert ned det av totale kostnadsgrunnlaget ift til utgangspunktet for
klagen med 74,5 mill kroner og at dette i seg selv imøtegår NHOs argumenter under punkt
1,3.

1.4 BL har kalkulert for mye avskrivninger og belastet nettet med indirekte aktiva som
allerede er belastet nettet etter andre fordelingsnøkler.
NHO fremfører at montørtimer belastes med kr 210,- pr time og at et slikt prinsipp medfører
at alle indirekte kostnader er inkludert i timeprisen. Dette innebærer at BL ikke kan belaste
indirekte aktiva til nettet. Alternativt hevder NHO at indirekte aktiva må belastes alle
virksomhetsområdene med en annen og mere nyansert fordelingsnøkkel, noe som igjen vil
medføre at avskrivninger og avkastning på indirekte aktiva i nettet må reduseres tilsvarende.
Videre mener NHO at BLs fjernkontroll ikke bare skal belastes nettet på de tre høyeste
nettnivåer, men også produksjonen.

BL fremfører at det også vedrørende dette klagepunkt ikke er samsvar mellom tariffkalkylen
og det endelige regnskapet for 1993. BL bekrefter at internprisen for montører på kr 210,- er
korrekt og inkluderer alle relevante kostnader. De hevder imidlertid at kapitalbasen for nettet
er redusert for dette forhold i ‘regnskapet for 1993.

I brev av 5. januar bekrefter BL at nettsentralen med fjernkoblingsfunksjonen er 100% belastet
kraftoverføring. Argumentet for dette er at anlegget i utgangspunktet i 1981 ble etablert som
en ren koblingssentral for nettet i Bergen. De hevder at fordi om nettsentralen i Bergen idag
også mottar måleverdier fra kraftanleggene i Samnanger har ikke dette nødvendiggjort
investeringer utover de rent sambandsmessige. I brev av 12. august 1996 presiseres det at
driftssentral for nett (Strømgaten 19) og driftssentral for kraftstasjoner (Frøland) er fysisk
adskilte anlegg som ikke kan erstatte hverandre og er henført økonomisk til de respektive
resultatområder overføring og produksjon. I tillegg er fjernkontroll i sekundærstasjoner og
fiernkontrollanlegg i BLs kraftstasjoner ført under henholdsvis overføring og produksjon. BLs
radiosamband er eiet sammen med Bergen kommune. Radiosambandet er belastet nettet med
utgangspunkt i at områdekonsesjonen krever utstyret uavhengig av at BLs produksjon finnes i
det samme området. Det enkelte brukeres apparater og utstyr bæres av de resultatområder som
den enkelte utfører tjenester i.

NVEs kommentar
Det vises til punkt 1.3 ovenfor og henvisningen til punkt 3 i retningslinjer av mars 1992
vedrørende indirekte kostnader.

I henhold til regnskapsrapport til NVE av 15. september 1994 er kun driftsmidler knyttet til
det faktiske linjenettet lagt til resultatenhetene regional- og distribusjonsnett. Indirekte aktiva;
transportmidler, inventar, verktøy, edb, bygninger, tomter og andre driftsmidler, er ikke
oppført i nettenes balanser, men under omsetning og øvrig virksomhet. I regnskapsrapport til
NVE av 15. september 1994 er også avskrivninger relatert til indirekte aktiva henført til
omsetning og øvrig virksomhet. Som vist til under punkt 1.3 med referanse til rapport etter
kontrollbesøk av NVE i BL 6. - 8. november 1995, har ikke NVE kunnet finne vesentlige feil
eller mangler ved den kostnadsfordeling som foretas av BL. NVE har heller ikke funnet av
avskrivninger på indirekte aktiva gjennom internprissystemet belastes nettet flere ganger.
Vedrørende fjernkontrollanlegg kan ikke NVE se at BLs håndtering av kostnadene ved disse
er i strid med gjeldende retningslinjer av mars 1992, siden fjernkontorllanlegg er direkte
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plassert på resultatenheter. NVE betrakter videre BLs håndtering av sambandskostnader som
ikke å bryte gjeldende retningslinjer for 1993.

Vedtak punkt 1.4
NVE gir ikke NHO medhold i at BL belaster nettet dobbelt opp med avskrivninger på
indirekte aktiva. NVE gir heller ikke NHO medhold i at BL har behandlet kostnader
vedrørende fjernkontrollanlegg på en uriktig måte.

2.0 Diskriminering mellom kundegrupper
NHO hevder at kunder som ikke får sin effekt målt kommer bedre ut enn kunder som får sin
effekt målt individuelt. Dette punktet vil behandles særskilt av NVE og vedtak på dette punkt
vil fattes i egen sak.

Oppsummering vedtak
NVE gir ikke NHO medhold i at produksjonen til BL er belastet med for lite
innmatningskostnader i 1993. BL pålegges å trekke linjen Grønsdal - Børdalen ut av
tariffgrunnlaget fom tariffåret 1997.

NVE aksepterer BLs faktiske belastning av omløpsmidler i regnskapet for 1993 med 42,5 mill
kroner.

NVE finner ikke ut fra det fremlagte materiale å-kunne påvise uriktig fordeling av kostnader
mellom konkurranseutsatt virksomhet og monopolvirksomhet i BL. NVE gir heller ikke ut fra
tilgjengelig materiale NHO medhold i sin påstand om at BL er klart ineffektiv.

NVE gir ikke NHO medhold i at BL belaster nettet dobbelt opp med avskrivninger på
indirekte aktiva. NVE gir heller ikke NHO medhold i at BL har behandlet kostnader
vedrørende f:jernkontrollanlegg på en uriktig måte.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

Jan Moen
avdelingsdir ktør

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Vedlegg: Rapport kontrollhandlinger overfor energiverk
Likelydende brev: Næringslivets Hovedorganisasjon
Kopi: Nærings- og energidepartementet

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 uker fra
det tidspunktet underretning er kommet fram til partene, jfr. forvaltningslovens
kapittel VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Nærings- og
energidepartementet og sendes gjennom NVE.
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Klage på tariffering i forbindelse med skifte av leverandør samt klage på
overføringstariffer for 1996

NVE mottok 06.03.96 fra Skålhallen en tvist vedrørende Istad Krafts krafttariffering ved skifte
av leverandør samt Istad Krafts overføringstariffer. Istad Kraft har fremført sitt syn i brev av
29.03.96.

./. Det vises også til vedlagte effektivitetsanalyse, og Istad Krafts kommenter av denne, datert
22.08.96.

./. Det vises videre til den øvrige korrespondanse i saken som følger vedlagt.

NVE avgjør tvistesaken i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring,
omsetning og fordeling av energi, fastsatt av Kronprinsregentens resolusjon av 07.12.90
med hjemmel i energiloven av 29.06.90 nr 50.

0. Klagepunkter

Skålhallen klager inn to forhold ved Istad Krafts tariffering.
Klage på kraftpriser i forbindelse med skifte av leverandør.
Kiage på Istad Krafts overføringstariffer.

Skålhallen fremfører også i sitt brev at forskjellig nivå på overføringstariffer virker
konkurransehemmende.

1. Klage på tariffering i forbindelse med skifte av leverandør

I brev av 04.02.96 (mottat av NVE 06.03.96) klages Istad Krafts økning av kraftprisene inn
for NVE. Skålhallen hevder i brev til istad Kraft av 03.02.96 at kraftprisene økte som en følge
av avtaIebrudd fra Istad Krafts side. I Istad Krafts svarbrev av 26.03.96 tilbakevises dette, og
prisøkningen begrunnes med at Skålhallen hadde trådt ut av avtalen partene tidligere hadde
hatt den 31.12.95. Skålhallen stod dermed uten avtalt pris, og måtte følgelig forhandle seg
frem til en ny pris.

Kontoradresse: Middelthunsgate 29 Telefon: 22 95 95 95 Bankgino: 6003 06 04221
Postadresse: Postboks 5091, Maj. Telefax: 22 95 90 00 Postgiro: 0803 5052055 Org. nr.: NO 970 205 039 MVA

0301 Oslo
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1.1 Oppsummering

For å avgjøre denne tvisten må det bringes på det rene om Istad Kraft har brutt sin avtale
om leveranse av kraft. Dette er et privatrettslig anliggende som NVE ikke har hjemmel til å
avgjøre. Videre vil det være en sak for Konkurransetilsynet å bringe på det rene om
strømtariffene er i strid med konkurranseloven.

2. Klage på overforingstariffer for 1996

I brev av 04.02.96 klages Istad Krafts tariffer inn for NVE. Det vises til en sammenligning
med overføringstariffene til e-verket Raumakraft AS.

Skålhallen påpeker i det samme brevet at forskjeller i overføringstariffer virker
konkurransehindrende.

I Istad Krafts kommentar til klagen i brev av 29.03.96 påpekes det at tariffene er forskjellige i
Raumakraft AS og Istad Kraft fordi det legges ulik vekt på effekt- og energileddet i tariffen.

Effektleddet i Istad Kraft er, ifølge brev av 29.03.96, ment å dekke inn de faste
kapasitetskostnadene i nettet. Energileddet er ment å dekke sentralnettsleie og det
marginale tap i nettet.

Istad Kraft er også av den oppfatningen at en sammenligning av to e-verk ikke gir et godt
nok grunnlag for en klage.

I kommentaren fra Istad Kraft tilbakevises Skålhallens påstand om at ulike nettariffer virker
konkurransehemmende, fordi nettariffene er uavhengige av kraftleverandør.

2.1 Retningslinjer

I NVEs «retningslinjer for beregning av overføringstariffer» av oktober 1995, står det :

«Punkttariffer er overføringstariffer som dekker kostnadene ved kraftoverføring fra inn-
mating til marked eller fra marked til uttak.»

I retningslinjenes pkt 7 er det spesifisert hvilke kostnader overføringstariffen skal dekke.
Dersom e-verket blir drevet effektivt er det anledning til å dekke den av NVE årlig fastsatte
maksimale avkastningen av nettets kapital gjennom overføringstariffen.

De samme retningslinjene sier i punkt 4.2 under Distribusjonsnettene:

«Energileddet skal bestå av et tapsledd for dekning av marginale tapskostnader i det
aktuelle nett og overliggende nett. I tillegg kan det inneholde et ledd til dekning av
bruksuavhengige kostnader som dekkes gjennom fastleddet. [...]

Kunder med effektavregning skal i tillegg til tapsledd og effektledd også belastes fastledd.

For disse kunder skal fastleddet minimum dekke kundespesifikke kostnader. Tapsleddet
skal dekke marginale tapskostnader i eget nett og overliggende nett. Effektleddet vil
normalt basere's på kundens maksimale effektbelastning i en eller flere av årets
måneder. [...]»
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2.2 Analyse av overforingstariffene

For å kunne vurdere om Istad Krafts tariffer er for høye, må vi først se på hvordan tariffene
er utformet. Energilovens forskrift sier at :

«Konsesjonæren fastsetter overføringstariffen slik at de over tid dekker kostnadene ved
drift og avskrivning av nettet og gir rimelig avkastning på investert kapital ved effektiv
drift. Norges vassdrags- og energiverk fastsetter hvert år maksimal avkastningssats ved
effektiv drift.»

For å kunne vurdere om overføringstariffene er for høye, må det altså påvises at netteieren
ikke driver effektivt. Dersom netteieren ikke driver effektivt, har denne ikke anledning til å ta
maksimal avkastningssats. Dersom avkastningssatsen blir satt ned vil det generelle nivået
på tariffene synke.

For å kunne vurdere Istad Krafts effektivitet, har NVE gjennomført en nøkkeltallanalyse,der
Istad Kraft blir sammenlignet med 10 andre distribusjonsnetteiere, som er sammenlignbare
mhp ievert mengde energi, antall abonnenter og antall linjemeter. Analysen bygger på
regnskapstall fra 1994.

2.2.1 Normert inntekt

Analysen viser at Istad Krafts normerte inntekt referert til levert mengde energi ligger
over medianverdien til netteierne i gruppen. Den normerte inntekten til en netteier er
definert som summen av kostnadene pluss normert avkastning på investert kapital.

Den normert inntekten relateres deretter til levert mengde energi, for å gjøre størrelsen
sammenlignbar med andre netteiere. Nøkkeltallet for Istad Kraft er ikke så høyt at NVE kan
si at everket er drevet ineffektivt.

2.2.2 Driftskostnader

Videre viser analysen at Istad Krafts driftskostnader er høye relatert både til levert mengde
energi, antall abonnenter og meter linje. Dette oppveies av lave kapitalkostnader for de
forskjellige nøkkeltallene.

Driftskostnadene ligger høyt fordi Istad Kraft i stor grad har kostnadsførf store innkjøp
snarere enn å aktivere dette som investeringer i årene 91-94 (jfr. brev av 22.08.96). Over tid
vil ikke dette gjøre tariffene høyere enn om en praksis med høyere grad av aktivering hadde
vært fulgt.

2.2.3 Driftsforhold

Istad Kraft skiller seg fra de andre netteierne i sammenligningsgruppen, ved at
energileveransen pr abonnement ligger under medianverdien, og at verket har mange meter
linje pr abonnement.

Det at Istad Kraft leverer lite energi pr abonnement betyr selvfølgelig ikke at verket er
ineffektivt, men det påvirker likevel nøkkeltalene der kostnadene blir knyttet opp mot
mengde levert energi.
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Istad Kraft har altså mange meter linje pr abonnement, som normalt vil øke netteierens
kostnader. Normalt sett ville kapitalkostnadene øke, men hvis Istad Kraft praktiserer utstrakt
bruk av kostnadsføring, vil det være driftskostnadene som blir store.

2.2.4 Konklusjon på nøkkeltallsanalysen

NVE kan ikke på grunnlag av nøkkeltallsanalysen påvise ineffektivitet hos Istad Kraft, og vil
derfor ikke senke Istad Krafts avkastningssats.

2.3 Andre merknader til overføringstariffene

NVE støtter Istad Krafts syn om at forskjellige nettariffer hos forskjellige e-verk ikke er
konkurransehindrende. Det er kundens fysiske plassering som avgjør valget om leverandør
av overføringstjenester.

Istad Krafts bruk av effekt- og energiledd i overføringstariffen er i ikke i strid med NVEs
retningslinjer.

2.3 Vedtak

Etter en gjennomgang av Istad Krafts overføringstariffer, gir ikke NVE Skålhallen medhold i
klagen på Istad Krafts overføringstariffer. Istad Krafts overføringstariffer er ikke i strid med
NVEs retningslinjer.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

avdelingsdirektør
TdrfTnn as e
seksjo ssjef

Kopi til: Nærings- og Energidepartementet

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og Energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til
partene, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Nærings- og Energidepartementet og sendes
gjennom NVE.
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VEDR. TARIFFER FOR HEDEMARK ENERGI - VEDTAK

I brev datert 22. februar 1996 har Thorleif Løchen brakt inn en tvist vedrørende Hedmark
Energi AS (HEAS) sine overføringstariffer.

NVE avgjør tvistesaken i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring og
fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7.desember 1990 med
hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50. Etter forskriftens § 4 - 4, punkt b, siste ledd er
NVE gitt myndighet til å treffe avgjørelser ved uenighet om vilkår eller tvist om beregnings-
måten for overføringstariffer og kapasitet.

Partenes synspunkter

Thorleif Løchen påpeker at HEAS sine overføringstariffer er sterkt stigende, og etter hans
mening reduserer dette konkurransen mellom energiverkene. Thorleif Lechen, som har
hytte i Sollia i Østerdalen, reagerer sterkt på økningen i faste avgifter for overføring av kraft.
I brevet til NVE skriver Thorleif Løchen at "Hvis dette skal bli mønsteret for andre verk er
utviklingen sett fra forbrukemes side bekymringsfull." Thorleif Løchen stiller spørsmålstegn
om økningen i de faste avgiftene er korrekte.

HEAS har gitt kommentarer i et brev til NVE datert 6. mai 1996.

I årene 1993-96 har kostnadene i HEAS sitt nett økt. Dette gjelder spesielt tapskostnadene i
nettet, driftskostnadene og avskrivningene. HEAS opplyser at kostnadene for kjøp av
tapsenergi (nettapet) gjenspeiler spotprisen. Driftskostnadene viser en stigende tendens
som vesentlig skyldes generell lønns- og prisstigning. I tillegg har det vært nødvendig med
opprettelse av nye stillinger. Et annet vesentlig forhold som påvirker driftskostnadene, er
vedlikeholdsaktiviteten HEAS legger opp til. Avskrivningene har økt fordi HEAS, på
bakgrunn av NVEs vedtak 20. mars 1995 fikk anledning til å oppskrive nettkapitalen med
virkning fra 1. januar 1994.

I HEAS sitt konsesjonsområde er kundesegmentet H4/T4 delt inn i kundegrupper avhengig
av sikringsstørrelse/overbelastningsvern. HEAS påpeker at de fleste av kostnadene i nettet
er faste og uavhengig av kundenes bruk av nettet, og dette taler for høye fastledd som
sikrer stabil inntekt og stabil utvikling av tariffene. Ut fra denne vurderingen valgte HEAS for
1994 en markant økning i fastleddet og en tilsvarende økning i energileddet i forhold til
1993.

Kontoradresse: Middelthunsgate 29 Telefon: 22 95 95 95 Bankgiro: 6003 06 04221
Postadresse: Postboks 5091, Maj, Telefa.x: 22 95 90 00 Postgiro: 0803 5052055 Org. nr: NO 970 205 039 MVA

0301 Oslo
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HEAS skriver at årlig tariffendring varierer for gruppene. For hele tariffperioden har
husholdningene (bortsett fra kunder i segmentet H4/T4 med sikringsstørrelse t.o.m.
25N16A) hatt en mindre tarifføkning enn næringskunder. HEAS har ingen egne
overføringstariffer for hytter/fritidsboliger.

NVEs vurdering

Før energiloven ble innført, hadde mange everk uriktig balanseverdi i forhold til den reelle
verdien av nettkapitalen. En rekke everk førte ikke regnskap etter aksje- og regnskaps-
loven, og enkelte investeringer som i følge aksje- og regnskapsloven skulle blitt aktivert ble
utgiftsført. Etter energiloven er avkastningen avhengig av bokført kapitalverdi, og det
beregnes lineære avskrivninger hvor avskrivningsbeløpet er avhengig av anskaffelses-
verdiene. Dette tilsier at det er viktig å finne en mest mulig korrekt verdi av nettkapitalen
ettersom avskrivningene og avkastningen ellers vil bli gal.

NVE har tillatt everkene å søke om godkjennelse av ny balanse for at balansen i
regnskapene skal gjenspeile de faktiske verdiene i everkene. HEAS søkte om slik
godkjennelse 3. mars 1994. På grunnlag av innhentede opplysninger over nettet til HEAS
beregnet NVE en antatt bokført verdi. NVE godkjente ny balanse for HEAS 20. mars 1995.

HEAS har mottatt betydelige beløp i statstilskudd og anleggsbidrag. Investeringer som er
finansiert med statstilskudd eller anleggsbidrag kan ikke HEAS aktivere, og HEAS kan ikke
beregne seg hverken avskrivninger eller avkastning på disse investeringene.

Nivået på overføringstariffene varierer fra nettområde til nettområde. Hver område-
konsesjonær utarbeider tariffer med basis i de kostnader og det kundegrunnlag som finnes i
dennes område. Naturgitte forhold som avstander, terreng og klima samt forskjeller i alder
på nettet er årsaker til at overføringstariffene varierer så mye som de gjør.

Spredtbygde områder er i gjennomsnitt mer kostbare å forsyne enn sentrale strøk. En
indikator på spredtbygdhet er linjelengde pr kunde. For HEAS sitt distribusjonsnett er dette
tallet 192 meter pr kunde, mens gjennomsnitt for hele landet er 109 meter pr kunde.
Høyspentlinjer er mer kostbare enn lavspentlinjer pr linjemeter. HEAS har en høyere andel
høyspent i forhold til samlet nett sammenliknet med gjennomsnittet for landet. Dersom man
antar at et årsforbruk lik 18.000 kWh, er HEAS sine overføringstariffer for husholdninger
20,4 øre/kWh og landsgjennomsnittet 19,7 øre/kWh. Det virker ikke urimelig at HEAS har
noe høyere overføringstariffer enn landsgjennomsnittet ettersom HEAS sitt område er noe
mer kostnadskrevende enn det som er gjennomsnittet for landet.

NVE har registrert at tarifføkningen målt i øre/kWh har vært sterkere for næringskunder og
mindre husholdningskunder ( de som har sikringsstørrelse t.o.m. 25 N16 A) enn for øvrige
husholdningskunder i perioden 1993-96. I tabell 7.0 i HEAS sitt brev datert 6. mai 1996 kan
man lese at næringskunder og mindre husholdningskunder har hatt en jevn stigning
tariffene i perioden 1993-96, men dette ikke har vært tilfelle for større husholdningskunder.
HEAS har opplyst pr telefon at de, ved beregningen av tariffene, kun har sett på økningen
fra et år til et annet. I tillegg opplyste HEAS at de ved beregningen av tariffene fremover vil
vurdere tariffnivået for de ulike kundegruppene gjennom flere år. NVE regner med at HEAS
gjør dette.

NVE har gjennomført en effektivitetsanalyse av norske distribusjonsverk som bygger på
rapporterte regnskapsdata for 1994, og analysen har ikke påvist teknisk ineffektivitet hos
HEAS. Teknisk effektivitet er et av flere effektivitetsmål og kan defineres som en situasjon
hvor det ikke finnes noen måte everket kan produsere mer med samme mengde innsats-
faktorer (f.eks. arbeidskraft, nettkapital etc) eller samme produksjon med mindre innsats-
faktorer. I effektivitetsanalysen blir andre everks prestasjoner brukt som indikasjon på at det
er mulig å effektivisere. Det er ikke utenkelig at everk hvor NVE ikke kan påvise ineffektivitet



3

(f.eks. HEAS) har mulighetertil effektiviseringeller at NVE på et senere tidspunktkan
påvise ineffektiviteti et slikteverk. NVE har ikke gjorttilsvarendeundersøkelserbasert på
regnskapsdatafor 1995 fordidataene ikke er tilstrekkeligkvalitetssikret,men dette vil bli
gjort.

NVE har godkjentkapitalgrunnlagetHEAS beregneravkastningpå grunnlagav. Hvert år
fastsetter NVE en maksimaltillattavkastningssats.11996 er denne 7,5%. HEAS har ikke
beregnet seg maksimalavkastningpå kapitaleni 1996. NVE kan ikke se at det finnes
grunnlagtil å pålegge HEAS en ytterligerereduksjonav avkastningssatsen.

Kostnadeneved å bygge og vedlikeholdenett er faste og oppstår uavhengigav kundenes
løpende bruk av nettet. Disse kostnadenepåvirkesikke av spotprisenpå elektriskkraft.Ved
kraftoverføringvil noe av energien gå tapt, og de kostnadeneen nettbrukerdirektepåfører
nettet ved sitt uttak av kraft er knyttettil dette fysisketapet (marginale tap). Den
økonomiskeverdien av den tapte energien er avhengigav spotprisen.Jo høyere spotprisen
er, jo høyere blirdet totale kostnadsgrunnlagetsom skal dekkes inn av overføringstariffene.

Overføringstariffenetil husholdningerog hytter/fritidsboligerkalles en H4-tariffog består av
et energiledd og et fastledd. Etter NVEs retningslinjerfor beregningav overføringstariffer
skal energileddetutformesslik at det dekker minstde beregnede marginaletapskostnader
som følge av kundens brukav nettet.

Prisingetter marginaletapskostnadervil ikke gi netteierkostnadsdekning.De resterende
faste kostnadenemå også dekkes av tariffen. I prinsippetgodtar NVE et relativthøyt
fastledd i overføringstariffenetil husholdningersom skal dekke de faste kostnadenei nettet.

For enhver kunde som ønsker å knytteseg til nettet, må nettet bygges og vedlikeholdes
samt at nettet må være dimensjonertfor å kunnetåle belastningennår kunden har sitt
maksimale effektuttak.Dette er også tilfellefor kundermed en lavt årlig energiuttak(f.eks.
fritidsboliger).Ut fra kostnadsstruktureni nettetsynes det ikke urimeligat overførings-
kostnadene målt i øre/kWh blir relativthøye for en kunde med lavt energiuttak.

I forskriftentil energiloven§ 4 - 4, punktb står det: "Konsesjonærenbør i størstmuliggrad
utformetariffersom gjenspeilerbelastningenpå nettet..Konsesjonærenmå ikke
diskriminerebrukere av nettet, men tilbylike tarifferjustert for brukstid,leveringskvalitet
M.v. 111

Brukstidener forholdetmellom årlig energiuttakog årets maksimale effekt. Kortbrukstid
betyr en ujevn belastningav nettet med kortvarigeeffekttopper.Lang brukstidbetyr at
kunden har et jevnt og relativtkonstantbelastningav nettet. Kort brukstidgir behov for et
sterkere nett enn lang brukstidgitt at energiuttaketer likt.

Hytter og fritidsboligerhar gjerne et lavt energiuttak,men vil typiskha kort brukstid.NVE
finner det ikke urimeligat hytterog andre kundermed kort brukstidvil måtte betale en
forholdsmessighøy pris målt i øre/kWh.

HEAS har ikke egne overføringstarifferfor hyttekunder,men HEAS har opplystpr telefon at
de har ulike kraftpriserfor husholdningerog hyttekunder.NVE har hjemmel til å avgjøre
tvistervedrørende overføringstariffer.Konkurransetilsynethar hjemmel til å avgjøre tvister
vedrørende kraftpriser.

HEAS har i sin prisliste"Strømprisergjeldendefra 1. januar 1996" summertfastieddenefor
overføringog kraftleveranserog fått et samlet fastledd,og tilsvarendeer gjortmed energi-
leddet. I "Punkttarifferfor aktiv effekt i HEAS' regional-og distribusjonsnettgjeldendefra
01.01.96" (vedlegg 1.4. i HEAS sitt brev datert 6. mai 1996) er kun overføringstariffene
oppgitt(for H4-tariffer er det energileddog fastleddfor kraftoverføring).Thorleif Lechen
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skriveri brev av 28. juni 1996 at fastleddethar økt fra kr. 1.595,- til kr. 1.700,-. NVE kan ikke
se at dette er tilfelle,og antar at ThorleifLøchen har sammenliknetprislistene"Strømpriser
gjeldende fra 1. januar 1996" og "Punkttarifferfor aktiv effekt i HEAS' regional-og
distribusjonsnettgjeldendefra 01.01.96" sfikat påstandenskyldesen misforståelse.NVE
ser det som uheldigat HEAS sin prisinformasjonskaper uklarheterfor kundene.

Vedtak

NVE har ikke grunniagfor å påpeke at nivået på HEAS sine overføringstarifferer urimelig
høyt. NVE finner ikke grunnlagfor å pålegge HEAS å endre sine overføringstarifferfor
kundermed H41T4-tariffi retningav et lavere fastleddog et høyere energiledd.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

Jon Sag
seksjonssjef

Ikt\tJan Moen
avdelingsdire ør

Vedlegg: Kopiav brev fra NVE til Hedmark Energi AS datert 20. mars 1995
vedrørende godkjenningav ny balanse i Hedmark EnergiAS.

Likelydendebrev: Thorleif Løchen

Kopi: Nærings-og energidepartementet

DenneavgjørelsenkanpåklagestiINærings-ogenergidepartementetinnen3 ukerfradettidspunktunderretninger kommetfremtil
partene,Jfr.forvaltningslovenskap.VI. Eventuellklageskalbegrunnesskriftlig,stilestil Nærings-og energidepartementetogsendes
gjennomNVE.
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RØD KOP1

NVE
NORGES VASSDRAGS-

OG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 96/3063
MM/SGE1653.4

Deres ref.

Vår dato

0 7 OKT1995
Deres dato
09.08.96

Thor Støen

Aslyv. 43a
3022 DRAMMEN

Sa ksbe handler:
Sigve Ekeland
22 95 92 74

VEDTAK I TVIST OM OVERFØRINGSTARIFFEN TIL DRAMMEN ENERGINETT KB

Thor Støen har i brev av 9. august 1996 brakt inn for NVE tvist om overføringstariffene til
Drammen Energinett KB (DE). I brev av 28. august 1996 ble Støen bedt om å dokumentere
opplysninger gitt i sitt brev. NVE har ikke mottatt dokumentasjon til angitt tidsfrist og fatter
derfor vedtak på grunnlag av foreliggende opplysninger.

DE oppgir i brev av 9. september at Støen er fakturert med den nettleie som er fastsatt for
husholdningskunder i Drammen. For 1995 var fastbeløpet 0,- kr. og energileddet 12,5
øre/kWh. For 1996 er fastbeløpet fastsatt til 368,- kr. og energileddet 15,3 øre/kWh (alle tall
er eks. avgifter). Støen har et forbruk på ca. 15 000 kWh. Inkludert fastavgift blir
overføringsprisen i 1996 17,7 øre/kWh eks. avgifter. Støen mener dette er urimelig høy pris
for overføringstjenestene. DE begrunner den relativt store forskjellen mellom 1995 og 1996
med at Drammen kommune i 1995 subsidierte prisen til husholdningskundene med 14,7
mill. kr. Dette utgjør ifølge DE 3,5 øre/kWh. Uten subsidiering ville derfor
husholdningstariffen blitt 16 øre/kWh.

NVE avgjør tvistesaken i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring,
omsetning og fordeling av energi m.m., fastsatt av Kronprinsregentens resolusjon av 7.
desember 1990 nr. 959 med hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50.

NVEs vurdering

I henhold til NVEs publikasjon nr. 08 1996 "Statistikker over overføringstariffer i
distribusjonsnettet 1996, er landsgjennomsnittet for overføringstariffer med et årlig forbruk
på 18 000 kWh i 1995 og 1996 hhv. 18,0 og 17,6 øre/kWh eks. avgifter. Ved 18 000 kWh i
året er tariffen i Drammen Energinett beregnet til 17,3 for 1996, mens tariffen for 1995 var
12,5 øre/kWh. 1 lys av opplysningene om at Drammen kommune subsidierte
husholdningskundene med 14,7 mill, kr er det relevant å korrigere for dette. Uten subsidier
ville tariffen for en husholdningskunde i 1995 vært omlag 16 øre/kWh. DEs tariffer ligger
under landsgjennomsnittet både i 1995 og 1996. Basert på de opplysninger som foreligger
finner ikke NVE på nåværende tidspunkt grunniag for å pålegge DE å redusere sine
overføringstariffer.

Kontoradresse: Middelthunsgate 29
Postadresse: Postboks 5091, Maj.

0301 Oslo

Telefon: 22 95 95 95 Bankgino: 6003 06 04221
Telefax: 22 95 90 00 Postgiro: 0803 5052055 Ong. nr: NO 970 205 039 PV



NVE har likevel registrert at tariffen for husholdninger har økt fra 1995 til 1996 og vil
gjennom den årlige kontrollen av netteiere følge med på om DE har overbudsjettert med
den konsekvens at tariffen er satt for høyt. Dersom kontrollen skulle avdekke at DE har tatt
for høy avkastning vil, iht. NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer, all
meravkastning bli tilbakeført kundene gjennom lavere tariffer i løpet av de påfølgende år.
NVE ønsker å gjøre oppmerksom på at vi for tiden behandler en tvistesak der DEs
avkastning kan bli vurdert i forhold til deres effektivitet.

NVEs vedtak

Prisøkningen til 17,3 øre/kWh i 1996 gir i seg selv ikke grunnlag for å gripe inn overfor
Drammen Energinett KB når det gjelder det tvistepunkt Thor Støen har innbrakt for NVE.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen
Markedsseksjonen

Jan Moen
avdelingsdirektør

Jon
(agen

seksjonssjef

Likel dende brev:

Drammen Energinett KB

Kopi: Nærings- og energidepartementet

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



SAK NR. 6



RØD KOPI

NVE
NORGES VASSDRAGS-

OG ENERG1VERK

Vår ref.
NVE 96/1940
MØ/KMN912-653.4

Deres ref.

Vår dato

09 OKT1996
Deresdato

Suldal Elverk
Postveien 9
4230 Sand

Saksbehandler:
KnutMatre/MØ
22 95 90 74

Klage på Suldal Elverks overføringstariffer

NVE mottok 24.05.96 fra Helland Laks Produksjon (HLP) en klage på Suldal Elverks
overføringstariffer. Suldal Elverk har kommentert klagen i brev av 16.07.96. NVE ba i brev av
07.08.96 Suldal Elverk om ytterligere opplysninger. Suldal Elverk har etterkommet dette i
brev av 20.08.96.

NVE avgjør tvistesaken i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring,
omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 07.12.90
med hjemmel i energiloven av 29.06.90 nr 50. I avgjørelsen støtter NVE seg på retningslinjer
for beregning av overføringstariffer av oktober 1995, gitt i medhold av den samme
forskriften.

Informasjonsplikt

Klagen fra HLP er fremført av advokatfirmaet Schjødt. I klagen kommer det frem at Suldal
Elverk ikke har gitt orientering om klagefrister eller klagemuligheter til HLP. Dette er i strid
med retningslinjenes kapittel 3, 10. ledd der det står:

«Ved uenighetmellom netteier og nettkundeom leveringsvilkår,er netteierpliktigtil å
informere kunden om at NVE treffer avgjørelser ved tvist om punkttarifferog øvrige
overføringsvilkår.»

Kostnader ved overliggende nett

Suldal Elverk er et av flere everk som har reist tvistesak mot Statnett SF / Statkraft SF, fordi
de mener at konsesjonskraft tatt ut i eget nett ikke skal belastes med sentralnettskostnader.
Suldal Elverk bokfører derfor ikke kostnader ved overliggende nett for den kraften de leverer
til sine kraftkunder i sitt nettområde. Suldal Elverk godtar derimot at kraften som er levert av
andre kraftleverandører belastes med sentralnettstariff.

For å kunne fastsette riktig størrelse på kostnadene ved overliggende nett avventer NVE
avgjørelse i tvistesaken mellom Statkraft SF / Statnett SF og Suldal Elverk m.fl.

Kontoradresse: Middelthunsgate 29 Telefon: 22 95 95 95 Bankgiro: 6003 06 04221
Postadresse: Postboks 5091, Mai. Telefax: 22 95 90 00 Postgiro: 0803 5052055 Org. nr.: NO 970 205 039 MVA

0301 Oslo
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Diskriminering

HLP påpeker at Suldal Elverks overføringstariffer avhenger av hvilken leverandør som
leverer kraft til sluttbrukeren. Suldal Elverk bekrefter at overføringstaffien differensieres, og
dette begrunnes av Suldal Elverk med at de kundene som har Suldal Elverk som kraft-
leverandør ikke belaster sentralnettet. De av Suldal Elverks nettkunder som har hatt en
annen kraftleverandør enn Suldal Elverk i perioden 1993 - 1996 har betalt hele den bokførte
kostnaden for overliggende/tilgrensende nett.

Denne praksisen er i strid med flere av forskriftenes og retningslinjenes prinsipper.
Forskriften sier i § 4-4 b, siste ledd:

«Konsesjonæren må ikke diskriminere brukere av nettet, men tilby like tariffer justert for
forskjeller i brukstid og leveringskvalitet mv.»

I retningslinjene spesifiseres hva som menes med at konsesjonæren ikke skal diskriminere
brukere av nettet i kapittel 2, blant annet i punktene under:

Netteier skal definere tilknytningspunkter der det foregår utveksling [...] av kraft mot
andre
Tariffene skal refereres tilknyttningspunktene.
Overføringstariffene skal fastsettes uavhengig av kraftkjøpsavtalene.

Generelt nivå på overføringstariffene

For å kunne vurdere det generelle nivået på Suldal Elverks overføringstariffer har NVE utført
en analyse av nettselskapets kostnader i 1994. Nettselskapet blir sammenlignet med 13
andre nettselskap som er sammenlignbare mhp linjelengde, mengde levert energi og antall
abonnenter. Rapport fra analysen følger som vedlegg. I analysen kommer det frem at Suldal
Elverks relative kostnader ligger noe over medianen av de relative kostnadene til de andre
netteierne. Kostnadene er relatert til mengde levert energi, linjemeter og abonnenter.
Samtidig viser analysen at Suldal Elverk har den høyeste verdien på nøkkeltallet «meter linje
pr abonnement», noe som indikerer kostnadskrevende driftsforhold. NVE kan ikke på
grunnlag av denne analysen påvise ineffektivitet hos Suldal Elverk. Dette støttes også av en
analyse NVE utførte 15.04.96, der Suldal Elverk kommer ut med en teknisk effektivitet over
gjennomsnittet. Med teknisk effektivitet menes at det ikke brukes for mye innsatsfaktorer for
å utføre en gitt oppgave.

NVE fastslår dermed at Suldal Elverk i 1994 hadde anledning til å ha et overskudd som
tilsvarer en avkastning på investert nettkapital som ikke overstiger den laveste verdien av
budsjettert avkastning og maksimal avkastning (7%), fastsatt av NVE. Suldal Elverk hadde i
1994 en avkastning på 6,7% av investert nettkapital.

NVE kan ikke se at det generelle nivået på Suldal Elverks overføringstariffer er for høyt.

Vedtak

NVE ser alvorlig på at Suldal Elverk har brutt flere av punktene i retningslinjer for beregning
av overføringstariffer, og pålegger Suldal Elverk i fremtiden å informere sin motpart om
hvordan tvistesaker mellom netteiere og nettkunder behandles.

NVE pålegger Suldal Elverk å følge retningslinjene for beregning av overføringstariffer i
utarbeidelsen av sine overføringstariffer. Dette medfører blant annet at alle som er tilknyttet
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SuldalElverkskraftnettskal gjennomoverføringstariffenebetale Suldal Eiverkskostnadertil
overliggende/ tilgrensendenett.

De av SuldalElverksnettkundersom har hatten annen kraftleverandørenn SuldalElverki
perioden1993 - 1996 har betalthele kostnadenfor overliggendenett. Dissekundenemå
godtgjøresfor det de har betaltfor mye. Beløpetskal renteberegnesmed SuldalElverks
avkastningssats.NVE anbefalerat tilbakebetalingengjennomføresved at SuldalElverk
betalerde aktuellenettkundenetilbakehele beløpetde har betaltfor overliggendenett,
forrentetmed SuldalEiverksavkastningssats.Beløpetskal i SuldalsElverksregnskapfor
1996 fremkommesomøkt mindreavkastning(korreksjonmindreavkastning),slikat samtlige
av SuldalElverksnettkunderblirbelastettidligereårs kostnaderfor overliggendenett.

Suldal Elverkpåleggeså fremvisedokumentasjonpå at sliktilbakebetalinger foretatt,innen
01.11.96. Samtidigskal det også fremleggesdokumentasjonpå hvordanbeløpenesom er
blitttilbakebetalter beregnet.

NVE kan ikkese at det generellenivåetpå Suldal Elverksoverføringstarifferer for høyt.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

\\
Jan Moen
avdelingsdi ktør

TorfinnJonassen
seksjonssjef

Likelydendebrevtil:Helland Laks Produksjon

Kopitil: -AdvokatfirmaetSchjødt,PB 2444 Solli,0201 Oslo,Att.:Nils-HenrikPetterson
-Næringsog Energidepartementet,PB 8148 Dep, 0033 Oslo
-Konkurransetilsynet,PB 8132 Dep, 0033 Oslo

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og Energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til
partene, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Nærings- og Energidepartementet og sendes
gjennom NVE.
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OED 97/0057 EV TOG

KLAGE PÅ NVEs AVGJØRELSE I TVISTESAK MELLOM SULDAL
ELVERK OG HELLAND LAKS PRODUKSJON

Saken gjelder klage fra advokatfirmaet Vislie ødegaard & Kolrud på vegne av
Suldal elverk (SE) datert 30.10.96 over Norges vassdrags- og energiverks (NVEs)
vedtak av 09.10.96 vedrørende tvist mellom Suldal e-verk (SE) og Helland Laks

mduksjon (HLP). Tvistesaken hadde sitt utspring i kostnader ved overligy-nde
nett ved bei:egning av overføringstariff fra 1994.

NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrifter om produksjon, omforming, over-
føring. omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolu-
sjon 7.12.90 og kongelig resolusjon 10.12.93 med hjemmel i lov 29.6.90 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 om forståelsen av beregningsmåten for
overforingstariffer og kapasitet.

NVEs vedtak ble fattet på grunnlag av brev fra advokatfirmaet Schjødt av
22.05.96. SE har redegjort for sitt syn i brev av 16.07.96.

Departementet fikk oversendt klagesaken fra NVE i brev av 21.11.96 med NVEs
bemerkninger.

Fra og med 1993 har SE operert med ulike overføringstariffer for kunder som
kjøper kraft hos SE og kunder som har andre kraftleverandører. SE mener at kun-
der som har andre kraftleverandorer bruker sentralnettet for å få overført kraften.
SE viderefører kun kostnader knyttet til tilknytningsleddet til de kundene som
handler kraften fra SE. Øvrige nettkunder belastes hele den bokforte kostnaden
for overliggende nett.

HLP fikk i brev av 09.10.96 medhold av NVE i at SEs praksis strider mot be-
stemmelsen i forskriftene til energiloven om at konsesjonærene ikke må

(KLA-SULD SAM)
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diskriminere mellom brukere av nettet. Vedtaket innebærer at SEs kunder som
har hatt andre kraftleverandører får tilbakebetalt det de har betalt for mye til over-
liggende nett.

I klagen til departementet av 31.10.96 gjentar SE at HLP, i motsetning tiI lokale
kunder, er avhengig av transport over sentralnettet for å ta ut kraften i Suldal. Det
vil derfor ikke være å betrakte som diskriminering at HLP må betale for denne yt-
elsen.

I klagen vises det til at SE har tatt utgangspunkt i den faktiske belastningen på
nettet og krevd betaling for de tjenestene som faktisk ytes.

De artementets vurderin

Energiloven innførte et skille mellom handel av kraft og transport av kraft. SE har
imidlertid knyttet prisen på transport til kundenes vaIg av kraftleverandør.

SEs praksis overfor kunder som har andre leverandører enn SE, er ikke i tråd med
forskriftenes bestemmeIse om at tariffen skal avspeile belastningen i nettet. Den
er heIler ikke forenlig med punkttariffsystemet. SEs tariffer følger kraftkontrakte-
ne, ikke belastningen i nettet. Departementet viser til at kraftflyten og belastnin-
gen i nettet er uavhengig av hvem den enkelte forbruker har inngått kraftkontrakt
med. At en kunde inngår kontrakt med andre enn det lokale e-verket rokker ikke
ved de fysiske forholdene i nettet.

Kostnadene et e--verk har mot overliggende nett endres heller ikke når kunden
skifter leverandør. Det følger av punkttariffsystemet. Departementet finner derfor
at SEs overføringstariffer er diskriminerende mellom kundegrupper.

Konklusjon 


Departementet har kommet til at NVE sitt vedtak i brev av 09.10.96 skal stadfes-
tes.

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

Etter fullmakt

åkon Høisveen

li ,
Kjell M. Grotmol

Kopi: NVE 




SAK NR. 7



RØD KOPI
NVE

NORGES VASSDRAGS-
OG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 96/2545
MØ/KMA/912-653.4

Deres ref.

Vår dato

2 4 OKT1996
Deres dato

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap
Postboks 383
5051 Nestun

Saksbehandler:
Knut Matre/MØ
22 95 90 74

Klage på BKKs overføringstariffer

NVE mottok 27.06.96 fra Bergen Lysverker (BL) en tvist angående Bergenshalvøens
Kommunale Kraftselskaps (BKK) regionalnettstariff. BKK har kommentert klagen i brev av
30.07.96. NVE har også støttet seg på opplysninger i BKKs brev av 04.09.96, der BKK
kommenterer NVEs rundskriv MØ 5/96.

NVE avgjør tvisten med hjemmel i energilovens forskrift § 4-4 b).

Tvisten er delt inn i tre punkter.

Sentralnettstariff i Fana og Arna

BL krever sentralnettstariff for uttak i Fana og Arna. NVE finner det naturlig å behandle
denne saken separat, og vil derfor omtale de to andre klagepunktene i dette vedtaket.

/.	 Denne saken er henlagt av partene. Det vises forøvrig til NVEs brev av 09.10.96 som følger
vedlagt.

Kostnadsøkninger

BL peker på at BKKs kostnader har økt i perioden fra 1993 til 1996. BL ber derfor om at NVE
foretar en gjennomgang av kostnadsstrukturen ved BKK sett i relasjon til NVEs krav om
maksimal avkastning.

BKK skriver i sitt svarbrev av 30.07.96 at de økte kostnadene skyIdes høyere kraftpriser ved
kjøp av nettap. En annen faktor er ifølge BKK at vanlig vedlikehold har blitt nedprioritert i
1994 og 1995 til fordel for utbyggingen av Kollsnesanleggene. Arbeidene på
Kollsnesanleggene er finansiert med anleggsbidrag. I tillegg til at vedlikeholdsaktiviteten skal
tilbake til normalnivået, må også det utsatte vedlikeholdet tas igjen. Driftskostnadene øker
også på grunn av alle de nye anieggene til forsyning av Kollsnes-terminalen.

NVE gir BKK medhold i at en kostnadsøkning alene ikke nødvendigvis indikerer ineffektivitet.
For å undersøke BKKs effektivitet nærmere har NVE gjennomført en nøkkeltallsanalyse der
BKK blir sammenlignet med 7 andre regionalnettseiere, som er sammenlignbare med
hensyn på antall linjemeter og levert mengde energi. Analysen bygger på regnskapsdata fra

Kontoradresse: Middelthunsgate 29 Telefon: 22 95 95 95 Bankgiro: 6003 06 04221
Postadresse: Postboks 5091, Maj. Telefax: 22 95 90 00 Postgiro: 0803 5052055 Org. nr: NO 970 205 039 MVA

0301 Oslo
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1994. Rapporten fra analysen følger som vedlegg. For å trekke klare konklusjoner burde
sammenligningsgrunnlaget vært større. Analysens indikasjoner er derimot klare.

På rapportens side 6 ser vi at BKK har de laveste normerte inntektene i øre pr kWh. Dette
tyder på at BKK er blant de mest effektive regionainettseierne i sammenligningsgruppen for
1994. Endel av forklarngen på dette ligger nok nettopp i at arbeidene på Kollsnesanleggene
ble finansiert av anleggsbidrag.

NVE ser ikke indikasjoner på at BKK drev regionalnettet ineffektivt i 1994.

Den samme analysen er blitt utført for regnskapsåret 1995. Denne analysen gir tilsvarende
resuitat. NVE kan dermed ikke påvise ineffektivitet i BKKs regionalnett i regnskapsåret 1995.

NVE vil vanskelig kunne vurdere BKKs effektivitet i regnskapsåret 1996 før regnskapstallene
for 1996 er ferdigbehandlet i oktober 1997. Dersom tariffen for 1996 settes for høyt i forhold
til de faktiske kostnadene vil dette bli tilbakebetalt via reduserte overføringstariffer i senere
år. NVE vil vurdere BKKs effektivitet for regnskapsåret 1996, dersom det det fremmes en ny
klage.

Dette punktet i klagen tilbakevises.

3. Fordelingsnøkkler og regnskapsmessig skille mellom nett og øvrig virksomhet

BL ber NVE gjennomgå og verifisere de fordelingsnøkkler og grensesnitt som er gjort for
BKKs regionalnett.

NVE gjennomførte 19.-20. februar 1996 et kontroilbesøk hos BKK. Et av temaene under
besøket var å gjennomgå det regnskapsmessige skillet mellom BKKs monopolvirksomhet og
konkurranseutsatte virksomhet.

./. NVEs inntrykk fra besøket fremkommer i vedlagte rapport. Rapporten konkluderer med at
det regnskapsmessige skillet mellom monopol- og konkurranseutsatt virksomhet hos BKK er
tilfredsstillende.

NVE kan ikke se at det har dukket opp nye momenter om BKKs handtering av det
regnskapsmessige skillet siden kontrollbesøket i februar. Dette punktet i klagen tilbakevises
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4. Vedtak

NVE avviser punkt 2 og 3 i Bergen Lysverkers klage. Angående punkt en i kiagen vises til
NVEs brev av 09.10.96. NVE vil ikke kunne vurdere BKKs effektivitet i 1996 før
regnskapstallene fra dette året er ferdigbehandlet av NVE i oktober 1997. Ved en eventuell
ny klage vil NVE vurdere BKKs effektivitet for regnskapsåret 1996.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

Jan Moen
avdelingsdirektør

Torfinih Jonassen
seksjonssjef

Likelydende brev til: Bergen Lysverker
Kopi til: Nærings og energidepartementet, PB 8148 Dep, 0033 Oslo

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



RØD KOP1

NVE
NORGES VASSDRAGS-

OG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 96/2545
MM/SGE/653.4

Deres ref.

Vår dato

0 9 OKT1996-
Deres dato

Bergen Lysverker
Lars Hillesgatel 0
Postboks 565
5002 BERGEN

Saksbehandler:
Sigve Ekeland
22 95 92 74

KLAGE PÅ BKKS OVERFØRINGSTARIFFER

Vi viser til brev av 25. juni 1996 der Bergen Lysverker krever sentralnettstariff fremfor
regionalnettstariff for uttak fra BKKs innføhngsstasjoner i Fana og Arna. Bakgrunnen for
tvisten er Statnetts tolkning av Tveitensaken, hvilket har medført at nevnte
innføringsstasjoner er innlemmet i sentralnettsordningen. BKK er uenig i en slik tolkning og
har derfor tatt regionalnettstariff for uttak i Fana og Arna.

Som følge av Tveitensaken vedtok Statnetts styre den 28. september 1996, at
transformatorer ned til 132, 66 og 45 kV i transformatorstasjoner som i dag er tilknyttet
Sentralnettet skal inngå i sentralnettsordningen fra 15. juni 1995.

I brev av 20. september 1996 sier BKK at de forventer et forlik mellom Statnett SF og SFO
vedrørende innleie av transformatorer til sentralnettet, og at innleien vil bli endret tilbake til
opprinnelig praksis hvor transformatorene inngikk i regionalnettet. BKK har derfor besluttet å
fakturere innleien til Statnett SF å konto fra 15. juni 1995 og ut 1996. Den mindreutgift
regionalnettet har hatt i innleieperioden, blir godskrevet regionalnettet i 1996 og eventuelt
1997, dersom innleie fortsetter enda et år.

NVE oppfatter dermed situasjonen slik at grunnlaget for tvist mellom Bergen Lysverker og
BKK er borte og avslutter derfor behandlingen av saken. Dersom noen av partene ikke er
enige i NVEs tolkning av status i saken, ber vi om synspunkter på dette innen 23. oktober
1996.

Med hilsen
Enø - iiarkedsavdelingen

on ale?(1
 ,---..__,
-----, ('

seksjons jef --'--'•SigveEkeland

førstekonsulent

Likelydende brev: BKK

Kontoradresse: Middelthunsgate 29
Postadresse: Po.stboks 5091, Maj.

0301 Oslo

Telefon: 22 95 95 95 Bankgito: 6003 06 04221
Telefax: 22 95 90 00 Postgiro: 0803 5052055 Org. nr.: NO 970 205 039 MVA
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NVE
NORGES VASSORAGS-

OG ENERGIVERK

Vest-Agder Energiverk
Postboks 311
4601 Kristiansand S.

Vår ref.
NVE 94/3861
MM/ELS/912-653.4

Deres ref.

Vår dato

2 1 !'3,0V1996
Deres dato

Saksbehandler:
Eli SæterdaVJohn Cock; MM/MØ
22 95 92 07 / 22 95 90 62

NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON, VEST-AGDER KLAGER PÅ VEST-AGDER
ENERGIVERKS OVERFØRINGSTARIFFER 11994. VEDTAK.

I brev av 30. april 1994 klaget Næringslivets Hovedorganisasjon, Vest-Agder (NHO) på
Vest-Agder Energiverk (VAE) sine overføringstariffer for 1994. Klagen gjelder brukstider og
VAEs fordeling av indirekte kostnader.

NHO har i brev av 28. september 1993 sendt inn en klage på VAEs overføringstariffer for
1993. NVE fattet vedtak i saken 25. april 1995. NHO klaget på NVEs vedtak 18. mai 1995.
Nærings- og energidepartementet fattet endelig vedtak i klagen fra NHO 10. oktober 1996. I
brevet fra departementet datert 10. oktober 1996 ba departementet NVE om å behandle
punktet i klagen vedrørende brukstider for kunder uten individuell effektmåling i 1993. NVE
vil her fatte vedtak i klagen fra NHO vedrørende brukstider for 1993 og 1994.

NVE avgjør tvistesaken i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring og
fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7.desember 1990 med
hjemmel i energiloven av 29.juni 1990 nr. 50. Etter forskriftens § 4 - 4, punkt b, siste ledd er
NVE gitt myndighet til å treffe avgjørelser ved uenighet om vilkår eller tvist om
beregningsmåten for overfyiringstariffer og kapasitet.

Partenes synspunkter

NHO anførerto klagepunkteri brevet av 30. august 1994. I følge NHO er brukstidenefor
kundersom ikke har effektmålingberegnet slik av VAE at denne kundegruppenkommer
særdelesgunstigut i forholdtii de kundersom får sin effekt målt individuelt.NHO skriverat
VAE la om tariffene for kunder uten effektmåling i 1994, og dersom man sammenlikner med
1993-tariffene, vil kundene uten effektmåling komme svært gunstig ut. NHO setter opp
enkelte regnestykker for å illustrere poenget. I følge NHO diskriminerer VAE mellom kunde-
grupper og denne diskrimineringen er ikke hjemlet i gjeldende regelverk. NHO mener at
VAE må pålegges å rekalkulere tariffene, og NHO forventer at en slik gjennomgang vil
medføre en lavere tariff for de kunder som får sin effekt målt individuelt.

For det andre mener NHO at VAE ikke har fulgt retningslinjene fra NVE når det gjelder
fordeling av felleskostnader/indirekte kostnader, og dette medfører at nettet blir belastet
med en for stor andel av de indirekte kostnadene.

VAE har kommentert klagen fra NHO i brev av 28. november 1994. VAE skriver at de har
benyttet målt effekt til å fordele kostnadene på nettnivå 3, 4 og 5. For kunder uten effekt-

Kontoradresse: Middelthunsgate 29

Postadresse: Postboks 5091, Maj.
0301 Oslo

Telefon: 22 95 95 95 Bankgiro: 6003 06 04221
Telefax: 22 95 90 00 Postgiro: 0803 5052055 Org nr.: NO 970 205 039 MVA
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måling har VAE benyttet NVEs retningslinjer for brukstider for landdistrikt, med 3500 timer
for boliger og 3900 timer for næringsbygg. VAE skriver at kundegruppen har blitt utvidet
med nettnivå 5.2, 5.3 og 5.4 fordi alle kundene på nivå 4 og 5 under 400 kW og over 63
Amp. hovedsikring hadde en blandet tariff med fast effektabonnement og overforbruk. Etter
sterk føring fra NVE ble VAE bedt om å samordne totaltariffene og overføringstariffene.
VAE skrev at de vil fase ut blandingstariffen og erstatte den med energitariff eller effekttariff
innen utgangen av 1995.

VAE tilbakeviser NHOs påstand om at VAEs fordelingsnøkler ikke er hktige. VAE skriver at
de har fulgt NVEs hovedprinsipp med hensyn til at felleskostnader bør deles inn i hva som
er henførbart og hva som ikke er henførbart. Når det gjelder valg av nøkler for felles-
kostnader som ikke er henførbare, har VAE benyttet nøkler som de mener reflekterer
aktivitetsnivået på en slik måte at det bør kunne gjenspeile belastningen på felles-
funksjonene. Som hovedprinsipp har VAE valgt å fordele lønnskostnader fra ikke henfør-
bare fellesfunksjoner (ledelse, økonomi, regnskap, revisjon, personalforvaltning,
informasjon, arkiv, sekretariat og EDB) etter direkte lønn innenfor virksomhetsområdene
knyttet til nett og energi. Nyanleggsvirksomhet innenfor nett og energi er tatt med i
beregningen ved fordeling. Ikke henførbare driftskostnader fra fellesfunksjonene er fordelt
etter sum av direkteført lønn og andre dhftskostnader. VAE bekrefter at fordelingsnøklene
ikke veide to forhold som presisert i NVEs retningslinjer fra desember 1993. VAE skriver at
de ikke så noen grunn til å foreta en forhastet omlegging av fordelingsnøkler fordi de visste
at den fordelingen som lå til grunn var godt gjennomarbeidet og en ny nøkkel ville ikke gitt
en "mer korrekt" fordeling mellom nett og energi.

Brukstid

VAE har fordelt nettkostnader for hvert enkelt nettnivå i henhold til effektbelastningen
høylasttimen. Kostnadsgrunnlaget for hvert enkelt nettnivå er summen av kostnader på
hvert enkelt nettnivå og overførte kostnader fra overliggende nett. For å beregne overførte
kostnader fra overliggende nett, har VAE tatt utgangspunkt i samlet effektuttak i høylast-
timen, og effektuttaket på de ulike nettnivå er benyttet som vekter.

VAE har benyttet ulikt avregningsgrunnlag i regionalnettet og distribusjonsnettet. I regional-
nettet har VAE benyttet estimert effektgrunnlag referert maksimaltimen. NVE kan ikke se at
dette er et brudd med gjeldende retningslinjer. I distribusjonsnettet er tariffene beregnet på
bakgrunn av et estimat på kundenes maksimaleffekt. VAE avregner kundene i distribusjons-
nettet etter middel av de tre hiJyësze månedlige måtte timeseffektene i året. En slik
avregningsmetode vil normalt gi et høyere samlet avregningsgrunnlag enn dersom
avregningsgrunnlaget hadde vært maksimaltimen, og når avregningsgrunnlaget øker, vil
effektleddet (målt i kr/kW) reduseres. I 1993 ga retningslinjene ingen konkrete føringer for
hvordan effektleddet skulle fastsettes. I retningslinjene som gjaldt i 1994 kom NVE med en
anbefaling om at kundenes maksimaleffekt skulle benyttes, og dette har VAE benyttet i
distribusjonsnettet. Retningslinjene åpnet også for at andre indikatorer for kundens ansvar
for nettets effektkapasitet enn kundens maksimale effekt kan benyttes. Etter NVEs syn
representerer disse to metodene ikke brudd med NVEs retningslinjer, og det er uten
betydning at VAE har ulik praksis i regionalnettet og distribusjonsnettet.

I følge VAE ("Overføringstariff gjeldende fra 1. januar 1994 for Vest-Agder Energiverks
forsyningsområde Beregningsgrunnlag") blir sentralnettets tilknytnings-, effekt,- og energi-
ledd avspeilet i energileddet ved at VAEs (gjennomsnittlige) tapsprosenter på alle nettnivå
multipliseres med en prosentsats for å dekke inn sentralnettskostnadene. NVE vil overfor
VAE påpeke at sentralnettets effekt- og tilknytningsledd skal dekkes inn av de bruks-
uavhengige leddene i tariffen.

I regionalnettet har VAE beregnet energileddet med bakgrunn i gjennomsnittlig tapsprosent,
justert for sentralnettets effekt-, tilknytnings- og energiledd, som multipliseres med spot-
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prisen. Effektleddeter beregnetsomforholdetmellomfaste kostnaderpå de aktuellenett-
nivå (inklusivekostnaderi overliggendenettnivå)og effekt i maksimaltimen.

I VAEs tarifferi distribusjonsnetteti 1993 og 1994 var effektleddetliktfor alle effektmålte
kunderuansettnettnivå.De resterendekostnadenesom ikkedekkes av effektleddeter
omgjorttil et fastleddog energiledd.Energileddeter beregnetsom summen av verdienav
justerte gjennomsnittligetap og et residualtbestemtenergiledd.

Slik VAE har beregnettariffenefor kundermed individuelleffektmåling,vil energileddetikke
gi aktørene de riktigestyringssignalene.NVE ber VAE om at de for fremtidenberegner
tariffenefor effektmåltekunderslikat energileddetkun reflektererverdienav marginaletap i
nettet.

I 1994 gav NVEs gjeldenderetningslinjerfor overføringstariffereksplisitteføringermht.valg
av brukstiderfor kunderutenindividuelleffektmåling.I retningslinjenesom gjaldtfor 1993,
gav NVE ikkeslike eksplisitteføringer.NVE vil derfor foreta en separat vurderingav VAEs
valg av brukstideri 1993 og i 1994.

VAE har for 1993 benyttetbrukstidpå 4000 timer for husholdningerog næringskunderuten
individuelleffektmåling.NVEs retningslinjergav ingenspesielleføringerfor hvilkebrukstider
som everkene skullebenyttefordissekundene. Everkene var dermed henvisttil å utviseen
viss grad av skjønnved fastsettelseav brukstidenefor disse kundene. NVE er av den
oppfatningat brukstidenesom VAE har benytteti 1993 ikke er i stridmed gjeldende
retningslinjer.NVE har ingeninnsigelsermotVAEs skjønnsutøvelsemed hensyntil valgav
brukstiderfor kunderutenindividuelleffektmålingi 1993 og finneringengrunntil å gripeinn
og pålegge VAE å endre brukstidene.

I 1994 benyttetVAE følgendebrukstider;3500 timer for husholdningerog 3900 timer for
næringsvirksomhet.Dette er de samme brukstidenesom det i følge NVEs retningslinjerfor
beregningav overføringstarifferskal benyttesfor landdistrikt.NVE finnerderfor ikkegrunn
til å gripe inn i VAEs vaig av brukstiderfor kunderuten individuelleffektmålingi 1994.

Fordeling av indirekte kostnader

NHO hevder i klagenat VAE ikke har fulgt retningslinjenefra NVE når det gjelderfordeling
av felleskostnader/indirektekostnader.

I retningslinjenefor beregningav overføringstarifferav desember 1993 heter det at
everkene bør fordele ikke hcnre kostnadermed bakgrunni antallutførteårsverkog en
annen aktivitetsindikatorknyttettil resultatområdene,f. eks omsetningantall kundere.l.
Bakgrunnenfor den presiseringsom retningslinjenefikk på dette punktvar at mange everk
kun benytteten og samme aktivitetsfaktorved fordelingav alle felleskostnader.En så
forenkletfordelingav felleskostnadene,som består av mange forskjelligekostnader,ville
med stor grad av sannsynlighetikkegi en riktigfordelingav nevntekostnader.Det
retningslinjenesier er at de somfordeleralle felleskostnadeneved samme fordelings-
nøkkel, må benyttemer enn en aktivitetsindikatorer.Retningslinjenefortellersåledes hva
som er å oppfattesom et minimumskrav.

I VAE blirfelleskostnadene fordelt etter forskjellige nøkler for de ulike grupper av
felleskostnader. Dette har VAE beskreveti note 19 i regnskapsrapporteringentil NVE for
1994. Vi sitererher delerav denne redegjørelsen;

«Ved fordelingav felleskostnaderer følgendeprinsipperlagt til grunn.De administrative
lønnskostnaderknyttettil økonomi,personal,informasjon,ledelse etc. er delt ut på de
enkelte virksomhetsområderetterderes relativelønnsandel.Andreadministrativedrifts-
kostnaderer fordeltettersum av både lønn og andre driftskostnaderinnenforhvert
virksomhetsområde.Allekostnaderknyttettil øvrige fellesfunksjonerer delt ut etter bruks-
omfangbIantde ulikevirksomhetsområdene.Kostnaderknyttettil transporter fordeltetter
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nøkkel for hvem som benytter transportmidlene. Hver bil/anleggsmaskin er i VAE ført på en
egen konto i regnskapet, med en ansvarskode som oppgir tilhørighet til en avdeling/divisjon
i bedriften. Disse kostnadene er derfor veldig nøyaktig fordelt, med lite bruk av skjønn.
Telematikkostnader er fordelt mellom virksomhetsområdene etter beste skjønn fra den
ansvarlige for telematikkavdelingen. Vedkommendes grunnlag for fordelingen er basert på
hvordan de enkelte brukerne benytter systemene samband og fjernkontroll. Kostnadene
knyttet til driftsbygninger er enkelt å fordele da disse har en naturlig tilherighet. Drifts-
kostnader knyttet til våre kontorbygg er fordelt med utgangspunkt i hvor mange ansatte
innenfor hvert virksomhetsområde som er plassert i de enkelte kontorbyggene. Kostnader
knyttet til velferdsbygg er fordelt etter årsverk innenfor hvert virksomhetsområde.»

Som det fremgår av denne noten har VAE lagt ned et betydelig arbeid i fordelingen av
felleskostnadene og benyttet en rekke forskjellige aktivitetsindikatorer tilpasset de enkelte
grupper av nevnte kostnader.

NVE finner at den metode og de fordelingsnøkler som VAE har benyttet ved fordeling av
felleskostnader i 1994, tilfredsstiller våre krav og således ikke strider mot våre retningslinjer
på dette punkt.

Vedtak

NVE finner ingen grunn til å gripe inn med hensyn til VAEs valg av brukstider hverken i
1993 eller 1994.

NVE ber VAE om at de for fremtiden beregner tariffene for effektmålte kunder slik at
energileddet kun refiekterer verdien av marginale tap i nettet.

NVE finner at den metode og de fordelingsnøkler som VAE har benyttet ved fordeling av
felleskostnader i 1994, tilfredsstiller våre krav og således ikke strider mot våre retningslinjer
på dette punkt.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

Jan Moen
avdelingsdi ktør

on Sa n
seksjonssjef

Likelydende brev: NHO Vest-Agder, Postboks 408, 4601 Kristiansand S.

Kopi: Nærings- og energidepartementet

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

OG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 96/2151
M01ROB/912 - 653.4

Deres ref.

Vår dato

6 DES19%
Deres dato
15.01.96

Eirik Sjømæling,
Fyrstikkalleen 18a,
0661 Oslo

Saksbehandler:
Rolv Bjefland/MØ
22 95 93 13

Angående tilbakebetaling av meravkastning ved flytting

Vi viser til Deres brev av 15.01.96 som vi har fått oversendt fra nærings- og
energidepartementet. Vi oppfatter brevet som en klage på at meravkastningen som er
generert i Trondheim Energiverk ikke blir utbetalt til Dem i forbindelse med flytting fra
Trondheim.

Vi viser også til vårt tidligere brev til Dem av 21.08.96. Vi opplyser i dette brevet om at det
var en parallell sak til den De tar opp til behandling i Nærings- og energi departementet, og
at NVE vil avvente en avgjørelsen i denne andre saken før Deres klage behandles.

Departementet fattet vedtak i den ovenfor nevnte parallelle saken pr 20.11.96. Klageren gis
her ikke medhold i at meravkastningen skal utbetales ved flytting.

Nærings og energidepartementet angir følgende bemerkninger i forbindelse med sitt vedtak:

«Distribusjon og overføring av kraft er naturlige monopoler. Dette har som konsekvens
at den enkelte forbruker er bundet iii å kjøpe nettjenester fra sin lokale netteier. Denne
monopolstillingen er fra myndighetenes side regulert av et detaljert regelverk og
omfatter monopolkontroll gitt med hjemmel i energilove.

Når det gjelder overføringstariffen er det i forskriftens §4-4 b, 2. ledd til energiloven
bestemt at konsesjonæren skal fastsette overføringstariffene slik at de over tid  dekker
kostnader ved drift og avskrivning av nettet og gir rimelig avkastning på investert kapital
ved effektiv drift.

I gjeldende retningslinjer for beregning av overføringstariffer av oktober 1995 er det gitt
utfyllende regler til ovennevnte bestemmelse. Retningslinjene er gitt i medhold av
samme forskrifts §4-4 b, 3. ledd.

I følge retningslinjenes pkt. 8 skaI avviket mellom budsjettert og regnskapsførte
inntekter og kostnader - mer-/mindreavkastning - tilbakeføres, eventuelt belastes
kundene, ved at 1/3 av saldo for meravkastning pr 31.12. for siste regnskapsår skal
inngå som korreksjonsfaktor i kalkylegrunnlaget for overføringstariffen.

Kontoradresse: Middelthunsgate 29 Telefon: 22 95 95 95 Bankgiro: 6003 06 04221
Postadresse: Postboks 5091, Maj. Telefax: 22 95 90 00 Postgiro: 0803 5052055 Org. nr.: NO 970 205 039 MVA

0301 Oslo
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Denne ordningen fører til at det den enkelte kunde eventuelt har betalt for mye
overføringstariff i det ene året - kundens andel av meravkastningen - skal tilbakeføres
gjennom tilsvarende lavere overføringstariffer i de påfølgende 3 år.

Det er ikke lagt opp til at kundene skal få tilbakebetalt meravkastning i form av en
engangsutbetaling når årets saldo for mer-/mindreavkastning er endelig fastsatt. Dette
gjelder uavhengig av om nettleieavtalen løper videre eller sies opp før meravkastningen
er tilbakebetalt.

Fordelen for kundene ved å bli godskrevet andelen av ikke tilbakeført meravkastning,
ved oppsigelse og endelig oppgjør, må dessuten vurderes opp mot de praktiske og
tekniske hensyn som gjør seg gjeldende.

Det må i denne forbindelse understrekes at retningslinjene, som regulerer e-verkenes
monopolvirksomhet, da de første gang trådte i kraft, innebar innføring av et helt nytt
regelverk på et tidligere i hovedsak uregulert område. Siden er retningslinjene undergått
vesentlige forbedringer blant annet på basis av utfallet i en rekke klagesaker og ved at
vanskelige tekniske og økonomiske spørsmål etterhvert har fått sin løsning.

Dersom klagen skulle tas til følge, vil dette føre til at alle kunder som sier opp
nettleiekontrakten kan kreve e-verket for sin eventuelle andel i eventuell meravkastning.
Dernest vil det i neste omgang bli nødvendig å ta stilling til om e-verket skal kunne
kreve den tidligere kunde for dennes andel i eventuell mindreavkastning. En annen
konsekvens er at e-verkene må operere med ulike tariffer mellom nye og gamle kunder
i konsesjonsområdet.

Departementet vil forøvrig bemerke at en ikke anser andel i et energiverks
meravkastning som et ordinært pengekrav. En viser til at det er departementet og NVE
som legger rammene for om, og i hvilken utstrekning, meravkastning oppstår gjennom
regler for hvordan kostnader skal beregnes og ved godkjennelse av regnskapet for det
enkelte energiverk. Det følger av dette at det også er myndighetene som avgjør
hvordan energiverkenes eventuelle mer-/mindreavkastning skal disponeres»

Som tidligere nevnt anser vi Deres klagesak som parallell til klagesaken som er kommentert
ovenfor av departementet. Vi konkluderer derfor med at det ikke er rimelig at De får utbetalt
Deres andel av meravkastningen ved flytting fra Trondheim.
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Vedtak:
Erik Sjømæling gis ikke medhold i hans krav på å få utbetalt sin andel av meravkastningen
ved flytting fra konsesjonsområdet til Trondheim Energiverk.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

Jan Moen
avdelingsdirektør

Torfin Jonassen
seksjonssjef

Denne avgjørelsen kan påklages til Nærings- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt

underretningen er kommet fram til partene; jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuell klage skal
begrunnes skriftlig, stiles til Nærings- og energidepartementet og sendes igjennom NVE.

Kopi: Trondheim Energiverk
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Vår ref.
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Vår dato
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Buskerud Energi AS
Postboks 4063 Gulskogen
3002 Drammen

Deres ref.
GH/ ebr

Deres dato
1.8.95

Saksbehandler:
Ketil Grasto/MØ
22 95 92 15

Klage på Buskerud Energis regionalnettstariff for 1994 og 1995

Det vises til Deres brev av 1.8.95 og ytterligere kommentarer avgitt i brev av 23.11.95 og
5.1.96.

NVE fatter vedtak i saken i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overfø ring,
omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 07.12.90
med hjemmel i energiloven av 29.06.90 nr. 50.

1. NHOs klagepunkter

NHO hevder at Buskerud Energis (BE) tariffer i regionalnettet for 1994 og 1995 er for høye
av følgende årsaker:

NHO hevder at BE generelt har lav netteffektivitet. Konkret hevdes det at BE har
overinvestert og dermed har overdimensjonerte nettanlegg i forhold til hva de faktiske
etterspørselsforholdene tilsier. Kapitalgrunnlaget og således kapitalkostnadene i form av
avskrivninger og kapitalavkastning hevdes således å være for høye i forhold til nødvendige
kostnader ved effektiv drift. NHO anser i første rekke at følgende nettanlegg er
overdimensjonert i forhold til behovet:

132 kV ledning Nore-Sandum-Sokna-Ringerike
132 kV ledning Nes-Flå-Sandum
Transformatorer ved Sandum, Tyristrand, Sokna, Tofte, Flå og Uvdal

NHO mener at overdimensjonering av anlegg bør medføre en nedskriving av kapitalen med
65 mill kroner. Likeledes hevdes det at BE maksimalt bør kunne benytte 4% avkastning på
det reduserte kapitalgrunnlaget for 1994 og 1995.

Endelig hevder NHO at BE belaster nettvirksomheten med en for høy andel av indirekte
kostnader.

Samlet sett mener NHO at kostnadsgrunnlaget for BEs nettariff må reduseres med 10% for
1994 og 18% for 1995. Dette tilsvarer ca 17 mill kr for 1994 og ca 25 mill kr for 1995,
tilsammen 42 mill kroner.

Kontoradresse: Middelthunsgate 29 Telefon: 22 95 95 95 Bankgiro: 6003 06 04221
Postadresse: Postboks 5091, Maj. Telefax: 22 95 90 00 Postgiro: 0803 5052055 Org. nr.: NO 970 205 039 MVA
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2. Buskerud Energis kommentarer til NHOs klage

BE har kommentert NHOs klage i brev av 9.10.95 til NVE. Ytterligere kommentarer med
nærmere redegjørelse er gitt i brev til NVE av 18.12.95 og12.8.96. Generelt er BE av den
oppfatning at investeringene må vurderes på bakgrunn av de vurderingene som er blitt gjort
historisk. BE hevder at utnyttelsen av enkeltanlegg i nettsystemet ikke er tilstrekkelig som
vurderingskriterium når dimensjoneringen av anleggene skal vurderes. BE mener
investeringene må ses i en total sammenheng og vurderes i forhold til nødvendig
leveringskvalitet, reservekapasitet og reservemateriell. Det hevdes dermed at den
overkapasitet som tilsynelatende er til stede i enkeltanlegg har en viktig reservefunksjon og
fungerer som sikkerhet. BE hevder videre at det også er økonomiske gevinster forbundet
med standardisering av nettkomponenter og dermed mulighet for større og billigere innkjøp.
Det er dermed ikke gitt at investering i anlegg med en lavere ytelse vil innebære en lavere
kostnad samlet sett, i følge BE. Standardisering vil også etter BEs oppfatning innebære
større fleksibilitet i det totale nettsystemet og dermed reduserte nettkostnader over tid.

Når det gjelder effektiviteten i nettvirksomheten viser BE blant annet til «NM i Kraftnett»
basert på regnskapstall for 1993. BE henviser til effektivitetsanalysen som viser at BE ligger
bedre an enn gjennomsnittet av de i alt 18 nettselskaper som deltok. BE hevder at det
målbevisst jobbes med evaluering og oppfølging av produktiviteten.

Hva angår fordeling av indirekte kostnader på virksomhetsområder hevder BE at den fulgte
praksis er i samsvar med NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer. I brev av
9.10.95 er det redegjort i detalj for kostnadsfordelingen på virksomhetsområder.

3. NVEs vurderinger - oppsummering

Generelt legger NVE til grunn at investeringer må være effektive for å kunne påregne
maksimal tillatt avkastning. I dette ligger at utnyttelsen av investeringen sett over levetiden
må være god. Den valgte dimensjonering av anlegget må dermed sett over levetiden stå i et
rimelig forhold til den faktiske belastning.

Gjennom NVEs konsesjonsbehandling innvilges søknader når søker kan påvise en positiv
forventet samfunnsøkonomisk lønnsomhet for det omsøkte anlegget. Dette innebærer
imidlertid ikke at anlegget skal gis full kostnadsdekning i all fremtid uavhengig av fremtidig
faktisk utnyttelse av anlegget. Slik sett er det netteier som har den økonomiske risikoen for
de planforutsetninger som er lagt til grunn for investeringene.

I det følgende er det foretatt en vurdering av enkeltanlegg. NVEs konklusjon og vedtak er
basert på en samlet vurdering av enkeltanleggene. NVE har pr i dag ingen etablert metodikk
for å måle generell effektivitet i regionalnettet. NVE har imidlertid påvist ineffektivitet ved
enkelte av de av BEs nettanlegg som er klagd inn av NHO. Dette gir NVE grunnlag for å
redusere avkastningen til BE. Konklusjonene er etter NVEs vurdering robuste i forhold den
usikkerhet slike analyser alltid vil være beheftet med. NVEs vurdering og vedtak er også
basert på at det samlede beløp som kunne vært spart i investeringskostnader er av en
vesentlig størrelse.
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3.1 Overdimensjonering av nettanlegg

Generelt
NVE har vurdert NHOs påstand om overinvestering i nettet. I det etterfølgende gis en grov
vurdering av de enkelte anlegg. Kostnadsoverslagene for anleggene og alternative løsninger
er hentet fra NVEs kostnadskatalog for hovedkomponenter i kraftsystemet.

Innledningsvis bør det nevnes at elektriske overføringsanlegg har en teknisk levetid på ca.
40 år. Moderne teknologi og bedrede drifts- og vedlikeholdsrutiner medfører levetider utover
dette. Ved planlegging av slike anlegg må det derfor legges inn forutsetninger for fremtidig
belastningsøkning og anleggene vil måtte dimensjoneres deretter. Nye anlegg vil derfor alltid
fremstå som overdimensjonerte i forhold til den faktiske kapasitet. Forbruksutviklingen er
som kjent ikke alltid i samsvar med prognosene. Blir veksten større enn forventet vil
kapasitetsutvidelser måtte iverksettes tidligere enn forutsatt. Blir utviklingen lavere enn
beregnet eller bortfaller, vil anlegget bli stående med lav utnyttelsesgrad.

Nedtransformering fra regionalnettet til distribusjonsnettet har i stor utstrekning vært initiert
ut fra lokale behov hos de enkelte distribusjonsverk eller industri. Anleggsbidrag i denne
sammenheng har ikke vært vanlig. Utnyttelsesgraden av installert kapasitet i transformatorer
kan derfor være avhengig av konjunkturene i industrien og tilslag på lokale
distribusjonsverks prognoser. Den lokalpolitiske beslutningsprosess har i denne
sammenheng også vært av avgjørende betydning i flere investeringsprosjekter.

Standardisering i bransjen har vært et diskutert tema i mange år. Norsk elforsyning består av
mange everk ( 200-230), alle med forskjellige oppfatninger og preferanser hva angår
komponenter og driftsfilosofier. Dette har medført et kraftsystem bestående av mange
forskjellige komponenttyper, spenningsnivåer etc. Dette har blant annet ført til
spesialtilpasninger av anleggskomponenter som ikke kan benyttes andre steder. En
konsekvens er lavere fleksibilitet mht. utbytting og flytting av komponenter og dyrere
vedlikehold. Ved standardisering av komponenter vil en lettere kunne flytte anleggene etter
hvert som behovene endrer seg, redusere vedlikeholdet og oppnå bedre innkjøpsavtaler. For
en transformator vil det derfor være avgjørende at omsetningsforhold,
reguleringsegenskaper og kapasitet gir rom for å flytte enheten fra et sted med liten
belastning til ett annet med høy belastning. Uavhengig av ytelse vil en transformator med et
bestemt omsetningsforhold ha en grunnkostnad. En bør da velge en ytelse som gir den
laveste tilleggskostnad for økt kapasitet. For linjeanlegg vil flytting være mindre aktuelt, da
prosessen med erverv av tras&ettigheter og konsesjon ofte er problemfylt og tidkrevende.
Gjenbruk av komponenter og tilrettelegging for senere utvidelser er imidlertid mye brukt.

Spesielt
Følgende anlegg hevdes overdimensjonert :

Kraftlednincier :


• 132 kV Nore Il - Lesteberg - Sandum - Helgesåsen Ringerike, Helgesåsen - Sokna.

Nore 11- Lesteber ble bygget for å knytte bestående 132 kV ledning Nore - Ringerike til 132
kV anlegget i Nore 11i stedet for Nore I som ble oppgradert til 420 kV. Seksjonen ble
idriftssatt i 1983 og er dimensjonert for 190 MW, Feal lx185. Installert ytelse i Nore II og
Mykstufoss er hhv. 2x30 og 2x30 MVA. 1forhold til stasjonenes totale ytelse og kapasiteten
på linjene mot Flesaker er linjen overdimensjonert. Alternativt kunne linjen vært dimensjonert
for Feal lx95 på tremaster. Dette ville gitt en besparelse i størrelsesorden 1,6 mill.kr.

m:Ucctii- 1\analyse \nho-bu2.doc



4

Lesteber - Sandum - Hel esåsen - Rin erike består av gamle Noreledningen som ble
bygget i 1930 og overtatt av BE fra NVE-Statskraftverkene i 1985. Ledningen ble overdratt
kostnadsfritt mot å bekoste nye tras&ettigheter. Linjen er 66 år gammel og teknisk levetid er
forlengst ute. Linjen er vurdert av Statnett som en nødvendig reserveforbindelse til
Ringeriksområdet både ved feil og revisjonsarbeider. I tillegg er linjen planlagt å forsyne ny
stasjon i Eggedal. Linjen er dimensjonert for 140 MW, Feal 1x120.

Ved feil / revisjon i Ringerike transformatorstasjon er det beregnet en overføring på ca. 70-
80 MW på nettet fra Nore. I slike situasjoner kan linjen altså ikke sies å være
overdimensjonert.1 normalsituasjoner er imidlertid linjen lavt belastet.

Linjen er ikke bygget av BE, men overdratt fra NVE-Statskraftverkene. I forhold til
belastningen på linjen i dag er den overdimensjonert. Alternativet er imidlertid å rive linjen og
bygge en ny og riktigere dimensjonert linje for å forsyne forbrukspunkter i området langs
linjen. Dette vil utvilsomt være et dyrere alternativ enn dagens løsning. Kostnadene på linjen
bør være relativt små ettersom NVE-Statskraftverkene overdro den vederlagsfritt og at kun
kostnader til nye trasrettigheter og vedlikehold inngår.

Hel esåsen - Sokna ble bygget i 1985 for å forsyne Sokna transformatorstasjon. Linjen er
dimensjonert for 140 MW, Feal lx120. Maksimalt målt utveksling i 1993 og 1994 var 12 MW.
Med en forbruksvekst på 1,5% vil linjen belastes med maksimalt 19 MW i løpet av linjens
levetid, forutsatt at ingen større forbrukere tilknyttes uttaket i Sokna. Ut i fra dette må linjen
sies å være overdimensjonert. Alternativt kunne linjen blitt bygget som enkel tremastlinje og
lavere tverrsnitt, Feal 1x95. Dette ville gitt besparelser på ca. 2,4 mill.kr.

132 kV Nes - Flå - Sandum, 200 - 220 MW

132 kV linjen Nes - Flå - Sandum er ca. 61 km lang og bygget som Feal 1x240 tremastlinjer
med en overføringskapasitet på ca. 230 MW. Linjen ble bygget primært for å dekke
forsyningen i Flå, men inngikk også som et ledd i fylkets overordnede plan for 132 kV
hovedfordelingsnett. De lokale everk i området ønsket i sin tid en forsyning på 66 kV. Dette
ble avvist av BE.

Forbruksbelastningen i Flå er blitt langt mindre enn forutsatt av BE. Sandum har rikelig
oppdekning via linjene til Nore 11og Ringerike, og lasten på linjen mellom Nes og Sandum er
så langt vi erfarer beskjeden i forhold til dimensjoneringen. Dagens løsning ville etter grove
kostnadsestimater ligge i størrelsesorden 90 mill.kr. Dette inkluderer 300/132 kV
transformering i Nes, 132 kV linje Nes - Flå - Sandum, 132/22 kV transformering i Flå og 132
kV bryterfelt i Sandum. Alternative forsyningsmuligheter vil være :

Direkte nedtransformering fra 300 kV linje i Flå. Alternativet krever 300/22 kV
transformering i Flå, samt nødvendige bryterarrangementer. Løsningen gir ensidig innmating
til Flå og ingen transittmuligheter mellom Nes og Sandum. Grove kostnadsestimater ligger i
størrelsesorden 45 mill.kr.

66 kV Nes - Flå - Sandum. Dette krever transformering i Sandum fra 132 kV til 66 kV,
300/66 transformering i Nes og 66/22 kV transformering i Flå. Grove kostnadsestimater
ligger i størrelsesorden 77 mill.kr. Alternativt til en gjennomgående 66 kV forbindelse, kunne
Flå blitt ensidig forsynt fra Nes på 66 kV til en kostnad på ca. 51 mill.kr.

Tar vi hensyn til ønsket om god reserve og driftsfleksibilitet, vil en gjennomgående
forbindelse være beste alternativ. Erfaringer viser også at T-avgreninger fra sentralnettslinjer
er lite ønskelig av hensyn til kompliserende verneutstyr og større fare for feil. Ut i fra dagens
og fremtidig belastning ansees imidlertid linjen å være overdimensjonert og kunne vært
bygget for 66 kV. Dette ville gitt en kostnadsbesparelse på ca. 13 mill.kr.
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Transformatorstas'oner:

BE har standardisert på 20 MVA transformatorer som laveste transformatorenhet. Av NVEs
kostnadskatalog er det ikke oppgitt enhetskostnader for transformatorer med
omsetningsforhold 132/22 på lavere enn 16 MVA. Grunnen til dette er at kostnaden ved å
lage mindre MVA enheter ved dette omsetningsforholdet ikke vil svare seg økonomisk.
Kostnadsforskjellen mellom 16 MVA og 20 MVA er ca. kr 300 000,-
En standardisering på dette kapasitetsnivået vil gi økt fleksibilitet mht. omdisponering av
transformatorer.

Sandum 1x20 MVA, last : 6 MW

Skal Sandum forsynes må det minst installeres en transformatorenhet. Valg av mindre
kapasitet ville kunnet frigjøre ca 300 000,-. Dette ville imidlertid medført mindre fleksibilitet
mht. omdisponering av transformatorkapasitet og mulige økte innkjøpskostnader. En
transformator har videre en levetid på ca. 35 - 40 år og må ta høyde for fremtidig
forbruksvekst. Med en forbruksvekst på 1,5 % vil forbruket i Sandum stige til ca. 9 MW i
løpet av transformatorens levetid. Fremtidig belastning vil mao. aldri kunne utnytte installert
ytelse med mindre større forbrukere tilknyttes det underliggende nett. Det finnes imidlertid
ingen reelle alternative forsyningsmåter en nedtransformering fra 132 kV. Ut i fra ønske om
standardisering ansees derfor ikke valgte dimensjon å representere noen
overdimensjonering.

• Tyristrand 1x20 MVA, 1x50 MVA, last : 12 MW, 56 MW

Nedtransformeringen her er både til 22 kV og til 66 kV. Transformatorene er installert i 1988
og 1990 og har således en teknisk restlevetid på hhv. 32 og 34 år. Med 1,5 % lastøkning
tilsvarer dette en last på ca 19 MW på 22 kV. Utvekslingen på 66 kV er allerede på
kapasitetsgrensen. Transformatorkapasiteten i Tyristrand oppfattes derfor ikke som
overdimensjonert.

Sokna 2x20 MVA, last : 7 MW

Skal Sokna forsynes, må det minst installeres en transformatorenhet. Transformatorenhet 2 i
Sokna er en KBO (kraftforsyningens beredskapsorganisasjon) reserve transformator og er
pålagt av myndighetene. Valg av mindre kapasitet ville kunnet frigjøre ca 300 000,-. Dette
ville imidlertid medført mindre fleksibilitet mht. omdisponering av transformatorkapasitet og
mulige økte innkjøpskostnader. En transformator har videre en levetid på ca 35 - 40 år og
må ta høyde for fremtidig forbruksvekst. Med en forbruksvekst på 1,5 % vil forbruket i Sokna
stige til ca 9 MW i løpet av transformatorens levetid. Fremtidig belastning vil med andre ord
aldri kunne utnytte installert ytelse med mindre større forbrukere tilknyttes det underliggende
nett. Det finnes imidlertid ingen reelle alternative forsyningsmåter enn nedtransformering fra
132 kV. Ut i fra ønske om standardisering ansees derfor ikke valgte dimensjon å
representere noen overdimensjonering.

Tofte 1x50 MVA, 1x75 MVA, last : 12 MW, 45 MW

I Tofte transformatorstasjon er det installert lx 50/40/30 MVA treviklingstransformator
128/60/18,5(23) kV og lx 75/60/45 MVA treviklingstransformator for 128/60/18,5 (23) kV.
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Behovet for bygging av stasjonen var økt kraftforbruk i Hurum og spesielt Tofteområdet,
bedre kraftforsyningen til industribedriftene i Tofteområdet og fremtidig flyplass på Hurum. I
perioden 1987 - 1993 har Tofte industrier hatt et registrert effektforbruk på 45 MW. I
kraftsystemplanen er fremtidig effektuttak for perioden 1994 - 2005 oppgitt til 45 MW.
Dagens maksimallast i 22 kV nettet er 12 MW. Med en lastøkning på 1,5% i 22 kV nettet vil
uttaket komme opp i 17 - 19 MW iløpet av transformatorens levetid. Totalt installert ytelse på
22 kV er på 75 MVA. Til industriforsyningen er det installert til sammen 100 MW for å dekke
et forbruk på ca. 45 MW. Uttaket er imidlertid sterkt avhengig av egenproduksjonen
området (0 - 50 MW). Skal industrien dekkes uavhengig av egenproduksjon, er stasjonen
ikke overdimensjonert dersom en forutsetter 100 % reserve. Inngår egenproduksjonen, er
Tofte transformatorstasjon sterkt overdimensjonert. Forutsettes ingen vekst i forbruket til
industrien vil samlet uttak i Tofte ligge på ca. 62 - 64 MW. Samlet installert ytelse i stasjonen
er på 125 MW. Størsteparten av investeringene er med andre ord gjort for å sikre industrien
en sikker levering. Anleggsbidrag ble i sin tid vurdert, men er så langt NVE kan se ikke
benyttet.

Ut i fra installert ytelse i Tofte transformatorstasjon og en forutsetning om en begrenset
forbruksutvikling i området, er stasjonen i dag overdimensjonert. Med en forutsetning om at
egenproduksjon i området er tilgjengelig i en feilsituasjon, ville det vært tilstrekkelig med en
transformator som dekker det lokale uttaket på 22 kV. Dette forutsetter imidlertid at
parallelldrift mellom en toviklingstransformator på 20 MVA og en treviklingstransformator på
50 MVA muliggjøres. Dette kunne gitt besparelser på ca 4 mill kr.

Flå 1x20MVA, last : 4 MW

Skal Flå forsynes må det minst installeres en transformatorenhet. Valg av mindre kapasitet
ville kunnet frigjøre ca kr 300 000,-. Dette ville imidlertid medført mindre fleksibilitet med
hensyn til omdisponering av transformatorkapasitet og mulige økte innkjøpskostnader. En
transformator har videre en levetid på ca 35 - 40 år og må ta høyde for fremtidig
forbruksvekst. Med en forbruksvekst på 1,5 % vil forbruket i Flå stige til ca 5 MW i løpet av
transformatorens levetid. Fremtidig belastning vil med andre ord aldri kunne utnytte installert
ytelse med mindre større forbrukere tilknyttes det underliggende nett. Det finnes imidlertid
ingen reelle alternative forsyningsmåter.en nedtransformering fra 132 kV. Ut i fra ønske om
standardisering ansees derfor ikke valgte dimensjon å representere noen
overdimensjonering.

Uvdal 1x20 MVA, last : 4 MW

Skal Uvdal forsynes må det minst installeres en transformatorenhet. Valg av mindre
kapasitet ville kunnet frigjøre ca kr 300 000,-. Dette ville imidlertid medført mindre fleksibilitet
mht. omdisponering av transformatorkapasitet og mulige økte innkjøpskostnader. En
transformator har videre en levetid på ca 35 - 40 år og må ta høyde for fremtidig
forbruksvekst. Med en forbruksvekst på 1,5 % vil forbruket i Uvdal stige til ca 6 MW i løpet
av transformatorens levetid. Fremtidig belastning vil med andre ord aldri kunne utnytte
installert ytelse med mindre større forbrukere tilknyttes det underliggende nett. Det finnes
imidlertid ingen reelle alternative forsyningsmåter enn nedtransformering fra 132 kV. Ut i fra
ønske om standardisering ansees derfor ikke valgte dimensjon å representere noen
overdimensjonering.

Delkonklusjon
Flere av de nettanlegg som er innklaget til NVE vurderes å være overdimensjonert i forhold
til dagens og fremtidig belastning. Kostnadsoverslag indikerer at investeringer i
størrelsesorden 21 mill, kr kunne vært spart. Overslagene er utarbeidet ut i fra
kostnadsestimater benyttet i planlegging og ikke etter kostnader fremkommet ved detaljert
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prosjektering og innhenting av anbud. En belastningsøkning på 1,5% er lagt til grunn. Det er
ikke utført detaljerte analyser av lastflyten og tapsforholdene i de angitte ledningene.

3.2 Kostnadsfordeling mellom virksomhetsområder
NVE har inngående vurdert BEs praksis for henføring av kostnader og inntekter mellom
virksomhetsområdene. I denne sammenheng gjennomførte NVE blant annet et to dagers
kontrollbesøk hos BE i februar 1996. Det siteres fra rapporten som oppsummerer NVEs
kontrollbesøk:

«De direkteførte kostnadene fordeles på virksomhetsområdene gjennom den
løpende registreringen av kostnadsforbruk (herunder føring av timelister) og
konteringen. Kombinasjonen av kontosted og prosjekt avgjør om kostnaden eller
inntekten havner på monopol- eller konkurransevirksomheten.

Hovedvekten av gjennomgåelsen ble lagt på ikke henførbare kostnader
(felleskostnader) samt felles driftsmidler. Felles driftsmidler fordeles etter samme
fordelingsnøkkel som felleskostnadene. BE har i stor grad benyttet de
fordelingsnøkler som er anbefalt av NVE.

Felleskostnadene genereres av systemadministrasjon (EDB, system og telematikk)
samt fellesadministrasjon (Stab, AD, lønn, info, regnskap, adm.bygg).
Fellesadministrasjon regnes i sin helhet for ikke henførbar felleskostnad (
Systemavdelingens ADB-funksjon regnes også som ikke henførbar). Samlet sett
utgjør felleskostnadene ca 18 mill kr netto, fordelt med ca 12,5 mill kr på
Fellesadministrasjon og ca 5,5 mill på systemadministrasjon. Felleskostnadene
fordeles på virksomhetsområdene etter at avdelingene seg i mellom har blitt belastet
etter godtgjort for intern lønn (bruk av direkteførte timer som skal betales av eller
godskrives en annen avdeling). lnternfakturering av lønn muliggjøres gjennom et
detaljert timeregistreringssystem (alle ansatte fører timelister).

Felleskostnadene og felles driftsmidler fordeles på avdelingene og dermed
virksomhetsområdene etter nøkler. 11993 ble direkte årsverk bruk som
fordelingsnøkkel alene. Dette betød at nettet ble belastet med noe under 50% av
felleskostnadene (6,9 mill kr av 14,5 mill kr). Systemavdelingens kostnader ble i
1993 skjønnsmessig fordelt med 90% på nett, 5% på produksjon og 5% på marked.
Av totale systemkostnader på 6,3 mill kr i 1993 ble dermed 5,7 belastet
monopolvirksomheten. Av totale ikke henførbare kostnader i 1993 på ca 21 mill kr
ble dermed ca 13 mill belastet nettet.

For 1994 ble det for de ikke henfø rbare felleskostnadene benyttet en
fordelingsnøkkel som besto av 50% av direkte årsverk og 50% totalomsetning. Dette
betød at nettet ble belastet med 39% av ikke henførbare felleskostnader på ca
12,5mill kr, dvs ca 5 mill kr. I tillegg kommer systemavdelingens Adb-funksjon som
ble fordelt etter en nøkkel der antall direkte årsverk, total omsetning og antall pc-er i
bruk ble tillagt lik vekt. Denne kostnaden utgjorde noe over 1 mill kroner.
Henførbare felleskostnader knyttet til systemdriften utgjorde noe over 4 mill kroner.
Disse kostnadene er ut i fra en nyttebetraktning i vesentlig grad henført til nettet.
Samlet betød dette at nettet ble belastet med 9,5 av ca 18 mill kr i totale
felleskostnader.

BE påpekte at den omsetningen som er brukt vedutarbeidelse av fordelingsnøklene
er brutto, dvs, den inkluderer produksjonens interne salg til markedsavdelingen.»

mAketil- 1\analyse \nho-bu2.doc
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Fra rapportens kapitel «Oppsummering og konklusjoner» siteres det:

«Generelt virker BEs rutiner for økonomistyring å ivareta kravene til
regnskapsmessig skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet på en
tilfredsstillende måte. De valgte fordelingsnøkler for fordeling av felleskostnader og
felles driftsmidler synes ikke å medføre at nettet blir belastet med en urimelig andel
av felleskostnadene. Omfanget av de totale felleskostnader sett i forhold til BEs
totale kostnader synes heller ikke urimelig. Rutinene for direkteføring av kostnader
og inntekter synes tilfredsstillende.»

NVE vurderer det dithen at BEs økonomistyring og regnskapspraksis medfører en rimelig
kostnadsfordeling mellom netMrksomheten og konkurranseutsatt virksomhet.
Regnskapsrapporteringen til NVE for årene 1994 og 1995 tyder ikke på at nettet belastes
med en for høy andel av BEs totale kostnader. NVE har således ingen kommentarer til den
dokumentasjon BE har framlagt vedrørende fordeling av kostnader.

3.3 Generell effektivitet i nettvirksomheten

NVE har foreløpig ingen etablert metodikk for å vurdere nettselskapenes generelle
effektivitet i regionalnettet. NVE finner ut i fra dette ikke grunnlag for å redusere BEs
avkastning med begrunnelse i lav netteffektivitet generelt sett.

4. Konklusjoner •

NVEs analyse viser at BE kunne spart investeringskostnader i størrelsesorden 21 mill kr,
målt i 1995-kroner. Konkret dreier dette seg om følgende anlegg:

132 kV Nes - Flå - Sandum (13 mill kr)
132 kV Nore Il - Lesteberg (1,6 mill kr)
132 kV Helgesåsen - Sokna (2,4 mill kr)
Tofte transformatorstasjon 1x50 MVA, 1x75 MVA (4 mill kr)

Flere forhold tilsier at beløpet på 21 mill kr bør reduseres noe:

Planleggingsusikkerhet, dvs investeringene bør ta høyde for en viss usikkerhet med
hensyn til etterspørselsprognosene.
Anslaget på 21 mill kr er et grovt kostnadsoverslag, og ikke basert på innhentede anbud.

NVEs anslag på sparte investeringskostnader reduseres ut i fra dette skjønnsmessig med
20%, dvs til 16,8 mill kr.

NVEs hjemmel for å regulere energiverkenes vilkår for kraftoverføring strekker seg tilbake til
1991. Den årlige kapitalkostnaden av et investeringsbeløp på 16,8 mill kr basert på
annuitetsprinsippet, 7% rente og 40 års levetid er 1,26 mill kroner. Samlet kapitalkostnad i
perioden 1991-1996 (7 år) blir dermed 8,82 mill kroner.

mAketil-1 \analyse\nho-bu2.doc
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5. Vedtak
Buskerud Energi pålegges å redusere avkastningen i regionalnettet for året 1996 med 8,82
mill kroner i forhold til maksimalavkastningen på 7,5%. Initiell tillatt inntekt i eget nett for
1997 reduseres tilsvarende med 1,26 mill kr, dvs fra 88,456 mill kr til 87,196 mill kr.
Reduksjonen i avkastningen og initiell tillatt inntekt er et uttrykk for samlede økonomiske
konsekvenser av påviste overinvesteringer i tidligere år.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

Jan Moen
avdelingsdirektør

J

.

asse
' ff

seksjonssjef

Likelydende brev: Næringslivets Hovedorganisasjon

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

m:kketil- 1\analyse\nho-bu2.doc
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NVE
NORGES VASSORAGS-

OG ENERG1VERK

Vår ref.
NVE 95/3730
MM/ELS/912-653.4

Vår dato

2 1. i598

Maudal Kraftlag DA
Hovevegen 9
4300 Sandnes

Deres ref.
11973/96/ge

Deres dato
4/11-96

Saksbehand ler:
Eli Sæterdal/MM
22 95 92 07

TVIST MELLOM GJESDAL EVERK OG MAUDAL KRAFTLAG VEDRØRENDE MAUDAL
KRAFTLAGS OVERFØRINGSTARIFFER FOR 1993. VEDTAK.

I brev av 7. april 1994 klager Gjesdal Everk (GE) på overføringstariffene til Maudal Kraftlag
(MK) for 1993. Konkret gjelder klagen fra GE innmatingstariffer og at MK har beregnet seg
en for høy avkastning.

NVE avgjør tvistesaken i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring og
fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7.desember 1990 med
hjemmel i energiloven av 29.juni 1990 nr. 50. Etter forskriftens § 4 - 4, punkt b, siste ledd er
NVE gitt myndighet til å treffe avgjørelser ved uenighet om vilkår eller tvist om
beregningsmåten for overføringstariffer og kapasitet.

Partenes synspunkter

GE har to innvendinger mot MKs tariffer. For det første skriver GE at det ikke betales
innmatingstariff for den lokale innmatingen fra Maudal Kraftverk (som eies av Lyse Kraft) til
MK. For det andre fremholder GE at MK har beregnet seg for høy avkastning (10%), siden
det har avhendet 20% av sitt nett til Sola Energi AS.

MK har kommentert klagen fra GE i brev datert 10. juni 1994. MK skriver at
innmatingstariffene er 8 kr/kW. Med 20-25 MW innmating fra Maudal Kraftverk utgjør dette
bortimot kr. 200.000. GEs effektuttak var i 1993 5% av det totale effektuttaket fra MKs nett.
GEs andel er cirka 10.000,-.

MK skriver at det er korrekt at MK høsten 1992 avhendet 20% av sitt nett til Sola Energi AS,
men de har beregnet seg 10% avkastning på resterende bokført verdi. Avkastningen er
beregnet ut fra bokført verdi pr. 1. januar 1993.

brev av 28. august 1995 har MK vedlagt grunnlaget for beregning av punkttariffene for
1993. MK har ytterligere kommentert beregningsgrunnlaget i brev av 4. oktober 1996.

Kontofadresse: Middelthunsgate 29
Postadresse: Postboks 5091, Maj.

0301 Oslo

Teiefon: 22 95 95 95 Bankgiro: 6003 06 04221
Telefax: 22 95 90 00 Postgiro: 0803 5052055 Orp. nr.: NO 970 205 039 MVA
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NVEs vurdering

Innmatingstariffene i MKs nett var i 1993 lik tilknytningsavgiften til sentralnettet på kr. 8 pr.
kW, og følgelig ble ikke produksjonen i Maudal Kraftverk som eies av Lyse Kraft ilagt
punkttariff utover dette. Hvorledes netteier eksakt skulle fordele kostnadene mellom
innmating og uttak var ikke gitt noen entydig avklaring i NVEs retningslinjer fra mars 1992
som gjaldt i 1993, slik at NVEs vurderinger av tariffer og kostnadsfordeling i MKs nett i 1993
stor grad må baseres på skjønn. NVE finner ikke grunnlag for å gripe inn mot MKs valg av

fordeling av kostnader mellom innmating og uttak i 1993.

Imidlertid kan NVE ikke se at det har foregått et økonomisk oppgjør mellom MK og Maudal
Kraftverk for innmating i MKs nett. I regnskapet som MK har levert til NVE for 1993, har MK
ikke oppgitt inntekter fra innmating. I brev av 16. oktober 1996 ba NVE MK fremlegge kopi
av bilag for Maudal Kraftverks innmating i MKs nett. Av oversendt materiale fremgår det
ikke at det har funnet sted noe økonomisk oppgjør mellom Maudal Kraftverk og MK.

Ut fra regnskapene MK har levert til NVE for 1994 og 1995, kan NVE ikke se at det er føri
inntekter fra Maudal Kraftverks inhmating til MKs nett i 1994 og 1995. NVE kan heller ikke
se at MK har oppgitt innmatingstariffer i disse årene. I 1996 har MK oppgitt at de har et
effektledd på 28 kr/kW for innmating. I følge NVEs retningslinjer for beregning av
overføringstariffer skal de faste leddene i sentralnettets innmatingstariffer være
retningsgivende for de faste leddene i innmatingstariffer på lavere nettnivå. MK opererer
tilsynelatende med lavere innmatingstariffer i 1996. Avregningsgrunnlaget for innmating
skal være tilgjengelig vintereffekt.

NVE finner grunn til å tro at det ikke har funnet sted økonomisk oppgjør mellom MK og
Maudal Kraftverk for innmating i MKs nett for 1993. MK har ikke utnyttet de inntekts-
muligheter som finnes, og dette medfører at uttaket blir belastet med en for stor andel av
kostnadene i nettet. NVE pålegger dermed MK å etterberegne manglende inntekter fra
innmating i MKs nett og behandle dette i samsvar med NVEs gjeldende retningslinjer for
mer-/mindreavkastning. Med mindre MK kan dokumentere at det har foregått økonomisk
oppgjør for innmating i MKs nett i 1994-96 og at de faste leddene i sentralnettets
innmatingstariffer har vært retningsgivende for innmatingstariffene i MKs nett, pålegges MK
å følge samme prosedyre for 1994-96 som for 1993.

I NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer som var gjeldende i 1993 står det :

"For verk som drives effektivt, kan avkastning beregnes av gjennomsnittlig investert
kapital etter et historisk kost-prinsipp (gjennomsnittet av bokført verdi ved årets
begynnelse og årets slutt)."

MK har ikke beregnet seg avkastning på den andelen av nettet som ble avhendet til Sola
Energi i 1992, og dette er i overensstemmelse med NVEs retningslinjer. Imidlertid vil NVE
knytte enkelte kommentarer til MKs valg av kapitalgrunnlag. MK har beregnet seg
avkastning på bokført kapital pr. 1. januar 1993. Dette medførte at MKs budsjetterte
avkastning var høyere enn 10%, men den var lavere enn NVEs maksimale avkastningssats
på 11%. Siden MK ikke har beregnet seg avkastning på 20% av nettet som ble avhendet til
Sola Energi og MKs budsjetterte avkastningssats var lavere enn 11% velger NVE å ikke
gripe inn overfor MKs budsjetterte avkastning i 1993.
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Oppsummering/vedtak

NVE finner ikke grunn til å gripe inn overfor Maudal Kraftlags innmatingstariffer på 8 kr/kW
1993. Imidlertid kan NVE ikke se at det har foregått økonomisk oppgjør mellom MK og
Maudal Kraftverk. NVE pålegger MK å etterberegne manglende inntekter fra innmating, og
behandle dette i samsvar med NVEs gjeldende retningslinjer for mer-/mindreavkastning.
Dersom MK ikke kan dokumentere overfor NVE at MK har mottatt økonomisk oppgjør for
innmating i MKs nett i 1994-96, pålegger NVE MK å følge samme prosedyre for 1994-96
som for 1993. NVE vil presisere at for innmatingstariffer skal sentralnettets satser for de
faste ledd i tariffene skal være retningsgivende og avregningsgrunnlaget skal være
tilgjengelig vintereffekt.

NVE finner ikke grunn til å gripe inn overfor Maudal Kraftlags budsjetterte avkastning og
avkastningsgrunnlag for 1993.

NVE ber MKgjennomføre vedtaket snarest, og gi NVE tilbakemelding når det er gjort.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

on Sar
seksjons jef

Jan Moen
avdelingsdirektør

Likelydende brev: Gjesdal Everk

Kopi: Nærings- og energidepartementet.

Denne avgjørelsen kan påklages til Merings- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til
partene, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Nærings- og enerdepartementet og sendes
gjennom NVE.
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Gjesdal Everk
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Eli Sæterdal/MM
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TV1STESAKMELLOM GJESDAL EVERK OG MAUDAL KRAFTLAG ANGÅENDE
GODTGJØRELSE FOR INNMATING FRA MAUDAL KRAFTVERK. KORRIGERT VEDTAK.

Gjesdal Everk (GE) har i brev av 7. april 1994 klaget på Maudal Kraftlag DA (MK) sine
overføringstariffer for 1993. Klagen gjalcit innmatingstariffer og budskjettert avkastning. GE
påstod at Maudal Kraftverk, som eies av Lyse Kraft, ikke betalte innmatingstariff for
innmatingen til MKs regionalnett.

NVE fattet vedtak i tvistesaken mellom GE og MK 23. desember 1996. NVEs vedtak lød:

"NVE finner ikke grunn til å gripe inn overfor Maudal Kraftlags innmatingstariffer på 8
kr/kW i 1993. Imidlertid kan NVE ikke se at det har foregått økonomisk oppgjør mellom
MK og Maudal Kraftverk. NVE pålegger MK å etterberegne manglende inntekter fra
innmating, og behandle dette i samsvar med NVEs gjeIdende retningslinjer for mer-
/mindreavkastning. Dersom MK ikke kan dokumentere overfor NVE at MK har mottatt
økonomisk oppgjør for innmating i MKs nett i 1994-96, pålegger NVE MK å følge samme
prosedyre for 1994-96 som for 1993. NVE vil presisere at for innmatingstariffer skal
sentralnettets satser for de faste ledd i tariffene skal være retningsgivende og
avregningsgrunnIaget skal være tilgjengelig vintereffekt.

NVE finner ikke grunn til å gripe inn overfor Maudal Kraftlags budsjetterte avkastning og
avkastningsgrunnlag for 1993.

NVE ber MK gjennomføre vedtaket snarest, og gi NVE tilbakemelding når det er gjort"

MKhar i brev av 8. januar 1997 påklaget deler av NVEs vedtak. MKhevder å kunne
dokumentere at det har funnet sted økonomisk oppgjør for innmating fra Maudal Kraftverk.
MKskriver:

"Godtgjørelsen for innmatingen fra Maudal Kraftverk skjedde i 1993 ved at:

avregnet energimengde ble redusert med energimengden fra Maudal Kraftverk, dvs
93,928 MWh. Dette ga en reduksjon i energileddet på kr 746.313,- Jfr bilag 1a.

avregnet effekt ble 11993 beregnet ut fra et veid gjennomsnitt av avregnet maksimal-
effekt i 1993 (20%) og en beregnet effekt ut fra prioritert energimengde i 1993/5000
brukstimer (80%). Den avregnede maksimaleffekten i 1993 ble redusert med 25 MW;
dvs tilsvarende maksimal vintereffekt ved Maudal Kraftverk. Energimengden ble som
tidligere nevnt redusert med uttaket fra Maudal Kraftverk noe som reduserer den
beregnede effekten. Jfr bilag 1 b."

Kontorackesse: Middelthunsgate 29
Postadresse: Postboks 5091, Maj.

0301 Oslo

Telefon: 22 95 95 95 Bankgim: 6003 06 04221
Telefax: 22 95 90 00 Postgiro: 0803 5052055 Org. nr.: NO 970 205 039 MVA
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MK har lagt ved en kreditnota fra Lyse Kraft som viser at det har foregått økonomisk
oppgjør for innmatingen i MKs regionalnett.

GE har ikke gitt kommentarer til klagen fra MK.

NVEs vurdering

NVE har tatt opp punktet vedrørende pålegg til MK om å etterberegne manglende inntekter
fra innmating fra Maudal Kraftverk til ny vurdering.

NVE er av den oppfatning at MK i brev av 8. januar 1997 har kommet med nye opplysninger
saken og har dokumentert at det har foregått økonomisk oppgjør mellom MK og Maudal

Kraftverk for innmating av kraft i MKs nett. NVE finner dermed grunn til å omgjøre den del
av vedtaket der MK pålegges å foreta et økonomisk oppgjør for Maudal Kraftverks
innmating av kraft ettersom MK har dokumentert at et slikt oppgjør har funnet sted.

NVE vil imidlertid påpeke at MKs fremgangsmåte vedrø rende økonomisk oppgjør for
innmating av kraft ikke er i samsvar med NVEs retningslinjer. NVE pålegger MK for
fremtiden å beregne egne innmatingstariffer i henhold til NVEs retningslinjer for beregning
av overføringstaiffer. Energileddet skal reflektere verdien av marginale tap i nettet. De faste
leddene i sentralnettets innmatingstariffer skal være retningsgivende for innmatingstariffene
regional- og distribusjonsnettene. NVE ber MK å synliggjøre inntektene fra innmating av

kraft i regnskapene som MK sender til NVE.

Korrigert vedtak

NVE omgjør delvis vedtaket av 23. desember 1996 vedrørende Maudal Kraftlags plikt til å
foreta økonomisk oppgjør for Maudal Kraftverks innmating i Maudal Kraftlags nett da
Maudal Kraftlag har lagt frem nye opplysninger og dokumentert at et slikt oppgjør har funnet
sted. NVE pålegger Maudal Kraftiag for fremtiden å beregne egne innmatingstariffer
henhold til NVEs retningslinjer for fastsettelse av overføringstaiffer. NVE ber Maudal
Kraftiag å synliggjøre inntektene fra innmating av kraft i regnskapene som Maudal Kraftlag
sender til NVE. Det resterende av NVEs vedtak av 23. desember 1996 er ikke omgjort.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen

Jan Moen
avdelingsdirektør

on ag
seksjon sjef

Likelydende brev: Maudal Kraftlag

Kopi: Olje- og energidepartementet

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det thispunktet underretninger kommet frem til
partene,jfr. forvaltningslovenskap. VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementetog sendes
gjennom NVE.
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RØD KOP1

41k.

NVE
NORGES VASSDRAGS-

OG ENERGIVERK

Guri Bruce
Maridalsv. 266 A
0872 Oslo

Vår ref.
NVE 96/3055
MM/ELS/653.3

Deres ref.

Vår dato

27 AUG1996
Deresdato
9/8-96

Saksbehandler:
Eli Sæterdal/MM
22 95 92 07

HADELAND ENERGIVERKS OVERFØRINGSTARIFFER

Vi viser til Deres brev av 8. august 1996. I brevet ber De om at NVE kommenterer
fastleddets utvikling i overløringstariffene til Hadeland Energiverk.

NVE er i følge forskrift om produksjon, omforming, overføring og fordeling av energi, fastsatt
ved Kronprinsregentens resolusjon av 7. desember 1990 med hjemmel i energiloven av 29.
juni 1990 nr. 50 gitt myndighet til å avgjøre tvister om tariffer og vilkår for overføring av kraft.
Forskriften til energiloven gir også hjemmel for NVEs retningslinjer for beregning av
overføringstariffer. Disse retningslinjene legges til grunn ved behandlingen av tvistesaker.

østenfjeldske Kraftomsetning står for kraftsalget i Hadeland Energiverks område.
østenfjeldske Kraftomsetning har et fastledd på kr. 200,- for kraftlevering som kommer i
tillegg til Hadeland Energiverks fastledd for kraftoverføring. NVE vil kun kommentere
overføringstariffene. Konkurransetilsynet har hjemmel til å avgjøre tvistesaker vedrørende
kraftsalg.

I Deres brev stiller De spørsmål vedrørende fastleddets utvikling. NVE har ikke behandlet
saken som en tvistesak, men en forespørsel. Dette er ikke til hinder for at saken ved en
senere anledning kan behandles som en tvistesak.

I perioden 1994-96 har Hadeland Energiverk gradvis lagt om overføringstariffene for
husholdninger, hytter osv, i retning av et høyere fastledd og lavere energiledd. En
konsekvens av en sIik omlegging er at kunder med lavt energiuttak (f.eks hytter og små
husholdninger) betaler en relativt høy tariff målt i øre/kWh.

Kostnadene ved å bygge og vedlikeholde nett er faste og oppstår uavhengig av kundenes
løpende bruk av nettet. De faste kostnadene i nettet utgjør en stor andel av de totale
nettkostnadene. For enhver kunde som ønsker å knytte seg til nettet, må nettet bygges og
vedlikeholdes samt at nettet må være dimensjonert for å kunne tåle belastningen når
kunden har sitt maksimale effektuttak. Dette er også tilfelle for kunder med et lavt årlig
energiuttak (f.eks. fritidsboliger). Ut fra kostnadsstrukturen i nettet synes det ikke urimelig at
overføringskostnadene målt i øre/kWh blir relativt høye for en kunde med lavt energiuttak.

Ved overføring av kraft, vil noe av energien gå tapt. De kostnadene en nettbruker direkte
påfører nettet ved sitt uttak av kraft er knyttet til dette fysiske tapet (marginale tap). En
samfunnsøkonomisk riktig pris for kraftoverføring, er at prisen settes lik de marginale
kostnadene. Prising etter marginale tapskostnader vil ikke gi netteier kostnadsdekning.

Kontoradresse: Middelthunsgate 29 Telefon: 22 95 95 95 Bankgiro: 6003 06 04221
Postadresse: Postboks 5091, Maj. Telefax: 22 95 90 00 Postgiro: 0803 5052055 Ong. nr.: NO 970 205 039 MVA

0301 Oslo
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Forskriften til energiloven sikrer netteier kostnadsdekning, og dette medfører at de
resterende faste kostnadene må dekkes av tariffen.

Overføringstariffene til husholdninger og hytter/fritidsboliger kalles en H4-tariff og består av
et energiledd og et fastledd. Hadeland Energiverk opplyste pr telefon 22. august 1996
hytter og husholdninger gis samme tariff. Etter NVEs retningslinjer for beregning av
overføringstariffer skal energileddet utformes slik at det dekker minst de beregnede
marginale tapskostnader som følge av kundens bruk av nettet. Fastleddet i tariffene skal
dekke minst de kundespesifikke kostnadene som måling og avregning. Innen disse
rammene har netteier anledning til å selv fastsette energiledd og fastledd. NVE godtar at
netteier opererer med et høyt fastledd og et lavt energiledd i overføringstariffene til hytter og
fritidsboliger.

I forskriften til energiloven § 4 - 4, punkt b står det: "Konsesjonæren bør i størst mulig grad
utforme tariffer som gjenspeiler belastningen på nettet. Konsesjonæren må ikke
diskriminere brukere av nettet, men tilby like tariffer justert for brukstid, leveringskvalitet
nl V.

11

Brukstiden er forholdet mellom årlig energiuttak og årets maksimale effekt. Kort brukstid
betyr en ujevn belastning av nettet med kortvarige effekttopper. Lang brukstid betyr at
kunden har et jevnt og relativt konstant belastning av nettet. Kort brukstid gir behov for et
sterkere nett enn lang brukstid gitt at energiuttaket er likt.

Hytter og fritidsboliger har gjerne et lavt energiuttak, men effektuttaket kan være forholdsvis
høyt. Dette vil si at hytter og fritidsboliger typisk har kort brukstid. NVE har, i saker som er
behandlet tidligere, ikke funnet det urimelig at hytter og andre kunder med kort brukstid vil
måtte betale en forholdsmessig høy pris målt i øre/kWh.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen
M rk aksjonen

on agen/
seksjonssjef

Eli Sæterdal
førstekonsulent

Kopi: Hadeland Energiverk
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Vår ref.
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Deresdato
12.08.96

RakkestadEnergiverk
Postboks103
1890 RAKKESTAD

Saksbehandler:
Sigve Ekeland
22 95 92 74

FORESPØRSEL OM RETTEN T1LÅ KREVE ANLEGGSB1DRAG

Vi viser til Deres brev av 12. august 1996. I brevet blir NVE bedt om å svare på spørsmål
om Rakkestad EnergiverkAS(RE) kan kreve anleggsbidragfor strømforsyningtil området
Tiuren i Rakkestadkommune. Anleggsbidrager et tema som per i dag ikke er gitt eksplisitt
behandlingi NVEs retningslinjerfor beregningav overføringstariffer.NVE vurderer derfor
anleggsbidragi forholdtil hverenkelt forespørseleller tvistesak.

I området Tiuren var det før et fastboende småbruk, men er fraflyttetog brukes i dag til
feriested. Det er tilknyttettre abonnement, hvor Hans Johannessenhar to med årsforbruk
på 8000 kWh og 3400 kWh, og LudvigJohannessen et abonnement med årsforbrukpå
4000 kWh. Totalt forbruki Tiuren er altså 15400 kWh/år. Strømforsyningeni Tiuren er løst
ved at RE har trafo/lavspentanleggtilkobleten 20 kv høyspentlinjesom er eid av Østfold
Energiverk AS (ØE). Høyspentlinjenvar opprinnelig bygd som tilførsel til Ørje/Marker
kommune, men har i de siste 20 år kun stått som reserve. Etter gammel avtale leier RE
overføringpå høyspentlinjen.Denne høyspentlinjener nå i svært dårlig forfatning og er
derfor modenfor størrevedlikehold/ombygging.ØE har meddeltat påkostningerikke vil bli
foretattettersomlinjenfor dem er overflødigog at linjenderforvilbli revet ned.

Rakkestadenergiverkhevder at det er uaktueltå overta linjeneller trasen fram til Tiuren.
For å opprettholdeforsyningentil abonnentenemå RE byggeen ny 1000V-Iinje.RE antyder
at en sliklinjevil koste i størrelsesordenet par hundretusen kroner.De mener at et samlet
forbruki Tiuren på 154001(Wh/år ikke alene kan forsvare byggingav en slik linje og at det
derforbørvære grunnlagfor å avkreve kundeneanleggsbidrag.

I denne konkretesaken er det naturligå betrakte spørsmåletom anleggsbidragi forholdtil
leveringsplikten.I lov om produksjon,omforrning,overføring, omsetningog fordeling av
energi m.m. (energiloven) av 29. juni 1990 nr. 50 heter det at "den som gis
områdekonsesjonetter § 3-2 skal levere elektriskenergi eller varmeenergitil abonnentene
innenfor det geografiskeområdet konsesjonengjelder for. NVE vurderer det slik at den
spesielle situasjoneni Tiuren i seg selv ikke gir grunhlag for å gi en særbehandlingav
abonnentene hva leveringspliktangår. De angjeldende abonnenter kan ikke lastes for at
ØE ønskerå legge ned høyspentlinjen.HvovidtRE kan kreve anleggsbidragblir derfor en
sak på linje med andre saker der nettet er i en slik forfatningat det må fornyes. Ut fra en
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generell vurdering ser NVE mange betenkeligheter ved å benytte anleggsbidrag ved
fomyelserav anlegg til kundersom omfattesav leveringsplikten.Det kan likevelnevnes at
iht. energiloven § 3-3 tredje ledd, har everket anledning til å søke NVE om fritak for
leveringsplikt.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdelingen
Mark ksjonen

J n ge
eksjonssjef

Sigve Ekeland
førstekonsulent

Kopi:AdvokatfirmaetGrindstad& Co. på vegne av Hans og LudvigJohannessen.
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Monstastranda Velforening
v/ Ruth Fjellheim
Ovevegen 13
7170 Åfjord

Saksbehandler:
Eli Sæterdal/MM
22 95 92 07

MONSTASTRANDA VELFORENING KLAGER PÅ OVERFØRINGSTARIFFENE I SØR-
TRØNDELAG KRAFTSELSKAP. FORELØPIG .SVAR.

Vi viser til Deres brev av 19. februar 1996 hvor De klager på nivået på overføringstariffene
for Sør-Trøndelag Kraftselskap (S-TK). NVE har ikke behandlet klagen ferdig, men vi velger
å gi Dem et foreløpig svar. Som det gikk frem av vårt brev datert 11. mars 1996, har NVE
ikke hjemmel til å behandle klage vedrørende kraftpriser. Konkurransetilsynet har hjemmel
til dette. NVE vil kun behandle den delen av klagen som vedrører overføringstariffene.

Overføringstariffene i S-TK er høye nesten uansett hvilket everk som S-TK blir
sammenliknet med. Imidlertid er dette ikke et selvstendig argument for å pålegge S-TK å
redusere tariffene.

Nivået på overføringstariffene varierer fra nettområde til nettområde. Hver netteier
utarbeider tariffer med basis i de kostnader og det kundegrunnlag som finnes i deres
område. Naturgitte forhold som avstander, klima og terreng samt forskjeller i nettets alder
gir opphav til variasjoner i overføringstariffene. Når man skal sammenlikne nivået på
overføringstariffene, bør man sammenlikne nett som har relativt like rammebetingelser. Det
er ikke gitt at tilgrensende nett har like rammebetingelser, og derfor er NVE i
utgangspunktet skeptisk til å pålegge et everk å endre tariffene ut fra en begrunnelse om at
de skal være like tariffene til andre everk i samme region.

I forskriften til energiloven § 4 - 4, b) annet ledd står det:

"Konsesjonæren fastsetter overføringstariffene slik at de over tid dekker kostnadene ved
drift og avskrivning og gir rimelig avkastning på investert kapital ved effektiv drift. Norges
vassdrags- og energiverk fastsetter hvert år maksimal avkastningssats ved effektiv drift."

Det er en klar sammenheng mellom nettkostnadene i et everk og overføringstariffene.
Forskriften til energiloven sikrer netteier kostnadsdekning og en følge av dette er at tariffene
vil være høye i områder med høye kostnader. Selv om everk med ugunstige ramme-
betingelser normalt vil ha relativt høye overføringstariffer, kan ikke rammebetingelsene
forsvare ethvert nivå på overføringstariffene.

NVE finner grunn til å regne med at rammebetingelsene i S-TKs område er lite gunstige.
Dette medfører at kostnadene og følgelig tariffene normalt vil være relativt høye. Det er
flere faktorer som trekker i retning av at S-TKs tariffer vil være høye. S-TKs forsynings-
område er spredtbygd og vil være kostnadskrevende. NVE er klar over at klimatiske og
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topografiske forhold i S-TKs forsyningsområde trekker i retning av at området blir mer
kostnadskrevende og dermed blir tariffene relativt høye. S-TK skriver i sitt brev av 13.
september 1996 at S-TKs distribusjonsområde består i hovedsak av tidligere mindre
vanskeligstilte everk som fusjonerte med S-TK og at fusjonsprosessen stoppet opp på et
uheidig tidspunkt for S-TKs vedkommende.

Det er kun everk som er effektivt drevet som kan beregne seg maksimal avkastning. 11996
er maksimal tillatt avkastningssats 7,5%. NVE har hjemmel til å pålegge everk som ikke er
effektive å redusere avkastningssatsen.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i brev av 18.
september 1996 har klaget på 73 everk, blant dem S-TK. NHO mener disse 73 everkene
beregner seg for høy avkastning i forhold til hvor effektive de er. NVE vil se klagesaken fra
NHO vedrørende S-TKs valg av avkastningssats og deres effektivitet og klagen fra
Monstastranda velforening vedrørende overføringstariffene for husholdningskunder i S-TKs
forsyningsområde i sammenheng.

NVE vurderer å sammenholde S-TKs valgte avkastning opp mot målt effektivitet. Dette kan
gi grunnlag for å fatte et vedtak vedrørende S-TKs valg av avkastningssats.

Med hilsen
Enøk- markedsavdelingen

eksjonen

bn Sagg
seksjonssjef

Kopi: Sør-Trøndelag Kraftselskap

Eli Sæterdal
førstekonsulent
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Leif Arntzen
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Vår ref.
NVE 96/1022
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Vår dato
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Deres dato
28/02-96

Saksbehandier:
Eli Sæterdal/MM
22 95 92 07

FASTLEDD I OVERFØRINGSTARIFFENE FASTLEDD VED ENERG1LEVERANSER.

Vi viser til Deres brev av 28. februar 1996 til Nærings- og energidepartementet.
Departementet har oversendt Deres henvendelse til NVE og bedt NVE om å behandle
saken. NVE beklager at De ikke har fått svar tidligere.

NVE er i følge forskrift om produksjon, omforming, overføring og fordeling av energi, fastsatt
ved Kronprinsregentens resolusjon av 7. desember 1990 med hjemmel i energiloven av 29.
juni 1990 nr. 50 gitt myndighet til å avgjøre tvister om tariffer og vilkår for overføring av kraft.
Forskriften til energiloven gir også hjemmel for NVEs retningslinjer for beregning av
overføringstariffer. Disse retningslinjene legges til grunn ved behandlingen av tvistesaker.
NVE har ikke hjemmel til å avgjøre tvister vedrørende kraftsalg. Konkurransetilsynet har en
slik hjemmel.

NVE har ikke behandlet saken som en tvistesak, men en forespørsel. Dette er ikke til hinder
for at saken ved en senere anledning kan behandles som en tvistesak.

Overføring av elektrisk kraft er det som ofte blir karakterisert som et naturlig monopol. I
hvert område er det et everk som har områdekonsesjon og omsetningskonsesjon fra NVE.
Kunder er henvist til å kjøpe overføringstjenester (nettleie) fra det lokale everket. For Deres
vedkommende er De henvist til å kjøpe overføringstjenester (nettleie) fra Vesterålskraft.

I forskriften til energiloven § 4 - 4 b), annet ledd står det:

"Konsesjonæren fastsetter overføringstariffene slik at de over tid dekker kostnadene ved
drift og avkastning av nettet og gir rimelig avkastning på investert kapital ved effektiv drift.
Norges vassdrags- og energiverk fastsetter hvert år maksimal avkastningssats ved effektiv
drift.

Forskriften til energiloven sikrer netteier kostnadsdekning. Avkastning på investert kapital
kan vurderes i forhold til effektiviteten. Nivået på overføringstariffene varierer fra
nettområde til nettområde. Hver netteier utarbeider tariffer med basis i de kostnader og det
kundegrunnlag som finnes i deres område. Naturgitte forhold som avstander, klima og
terreng samt forskjeller i nettets alder gir opphav til variasjoner i overføringstariffene. NVE
gir retningslinjer for beregning av overføringstariffer føringer vedrørende hvordan tariffene
skal regnes ut og kostnadene blir fordelt mellom de ulike kundene. Disse retningslinjene er
vedlagt.
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Overføringstariffene til husholdninger består av et energiledd og et fastledd. Etter NVEs
retningslinjer for beregning av overføringstariffer skal energileddet utformes slik at det
dekker tapskostnader som følge av kundens bruk av nettet. Fastleddet i tariffene skal dekke
minst de kundespesifikke kostnadene som måling og avregning. Innen disse rammene har
netteier anledning til å selv fastsette energiledd og fastledd.

Salg av elektrisk kraft er konkurranseutsatt virksomhet, slik at De ikke er henvist til å kjøpe
kraft fra det lokale everket, men De kan selv velge kraftleverandør. Det er varierende bruk
av fastledd for kraftleveranser til husholdninger. Drammen Kraft AS har et fastledd på kr.
400,-, mens en rekke andre everk ikke har fastledd.

Konkurransetilsynet har 7. juni 1996 fastsatt "Forskrift om prisopplysning ved transport og
salg av elektrisk kraft" som vil tre i kraft 15. november 1996. Kopi av forskriften er vedlagt.

De opplyser at De er tilknyttet nettet til Vesterålskraft og har Drammen Kraft AS som
kraftleverandør. De skal betale en overføringstariff (nettleie) til Vesterålskraft som består av
fastledd og energiledd. Videre skal De betale for kraftleveransene til kraftleverandøren som
for Deres vedkommende er Drammen Kraft AS.

Med hilsen
Enøk- og markedsavdeIingen
Mar7 sjonen

Eli SoLerdal
forstekonsulent

J n Sagen
eksjonssjef
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Bergen Lysverker
Postboks 565

5002 Bergen

Saksbehandler:
ArneVenjum/MM
22 95 92 58

OVERFØRINGSAVTALER FOR UTTAK MED UTKOBLINGSKLAUSUL

Vi viser til Deres brev av 15.04.96. I brev reises flere spørsmål vedrørende tariffer og
øvrige vilkår for utkoblbare overføringer.

Er retningslinjene å betrakte som pålegg eller er de veiledende vedrørende utkoblbar
overføring?

Bestemmelsene i retningslinjene skal i utgangspunktet betraktes som pålegg, hvis ikke noe
annet fremgår av teksten. Skulle det likevel oppstå tvil i tolkningen av enkelte bestemmelser
bør netteier ta dette opp med NVE.

Er bruken av ordet skal en bevisst dreining i forhold til det tidligere brukte kan?

BL refererer her til retningslinjene av oktober 1995 der det bl.a. heter at «Netteier skal tilby
utkoblbar overføring til redusert tariff ...». TiIsvarende heter det i retningslinjene av
november 1994 at «Netteier kan tilby utkoblbar overføring til redusert pris...».

Endring av språkbruken i dette tilfelle er ikke ment å skulle gi uttrykk for en substansiell
dreining i retningslinjene på dette punktet. Selv om det i retningslinjene av november 1994
brukes ordet kan, har det ikke vært meningen fra NVEs side at det i denne forbindelse er
opp til netteier å bestemme om kunden skal tilbys utkoblbar overføring eller ikke.

Kan Bergen Lysverker eventuelt ha egne kriterier i tillegg til eller i stedet for de som NVE
setter i sine retningslinjer?

Retningslinjene gir både spesifikke og generelle føringer for beregning av tariffer for
utkoblbar overføring. NVE forventer at netteierne følger disse bestemmelsene. Det vil
likevel være slik at retningslinjene ikke alltid gir entydige svar på de spørsmål som måtte
dukke opp for en netteier ved den praktiske utformingen av tariffene. I slike situasjoner må
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derfor netteier gjøre egne valg ved fastsettelse tariffene for utkoblbar overføring. Ved sine
valg skal netteier bl.a. ta hensyn til retningslinjenes generelle krav om at tariffene skal være
ikke-diskriminerende og sikre en best mulig utnyttelse av nettet, kfr. kap. 2 i retningslinjene.
Forøvrig bør netteiere konferere med NVE om det skulle være tvil om de kriterier som
legges til grunn kan være i strid med retningslinjene.

Gjelder fortsatt kravet om at forbruket ikke må ha vært dimensjonerende for nettet?

Kravet om at «forbruket ikke er eller har vært dimensjonerende for nettet» ble sist eksplisitt
uttrykt i retningslinjene av mars 1992.

NVE har senere valgt å legge to hovedkriterier (kfr. de to s.trekpunktene i kap. 4.3 i
retningslinjene av oktober 1995) til grunn. Dette innebærer bl.a. at det er den aktuelle
situasjonen som skal være avgjørende om en kunde skal kunne gis utkoblbar overføring, og
ikke hva som var situasjonen i utbyggingsfasen. NVE ser også at det kan være vanskelig å
avgjøre om en kunde har vært dimensjonerende for nettet eller ikke. Det nevnte
dimensjoneringskravet anses derfor som et lite hensiktsmessig kriterium.

BL viser til NVEs brev av 18.08.94 til BL der det bl.a. heter at «NVE har ikke stilt som krav
for utkoblbar overføring at kunden har reserveoppdekning. Etter NVEs syn bør det ikke
legges vekt på om kunden har alternative oppdekningsmuligheter for sitt energibehov
tilfelle frakobling, da dette må anses som kundens risiko.» Med denne bakgrunn reises
følgende to spørsmål.

Gjelder dette fortsatt eller er kravet om driftsklar brenselsfyrt reserve absolutt?

Det fremgår klart av kap. 4.3 i retningslinjene at «kravet om driftsklar brenselsfyrt reserve»
ikke er absolutt m.h.t. om en kunde kan kreve/tilbys utkoblbar overføring eller ikke.

Er vekstlys med dieselaggregat som reserve sidestilt med «driftsklare elkjeler med
brenselsfyrt reserve»?

I de tilfeller at kunden har dieselaggregat som reserve er netteier ikke pliktig til å gi kunden
utkoblbar overføring, gitt at det ikke foreligger særlig høy risiko for utkobling pga.
kapasitetsforholdene i nettet. Disse kundene skal likevel tilbys utkoblbar overføring hvis
dette optimaliserer bruken av nettet.

BL skriver videre at «Vi har opplevd i et par tilfeller at en kunde ikke har vært i stand til å
tåle en utkobling. Vi har da overført anlegget til ordinær prioritert tariff.», og stiller følgende
spørsmål.

Er det rimelig å gi en slik tariffendring tilbakevirkende kraft, f.eks. i 3 år?

Når en kunde inngår avtale om utkoblbar overføring vil det alltid foreligge en viss risiko for
at netteier vil beordre frakobling. Dette er kundens risiko, og kunden må derfor også ta de
økonomiske konsekvenser som måtte følge av en frakoblingsordre.
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Den praksis som BL har benyttet ved å overføre anlegget til en «ordinær prioritert tariff»
(eventuelt med tilbakevirkende kraft) kan innebære at kunden ikke tar noen risiko ved
utkoblbar overføring.

8. Er det rimelig å bruke anderledes kriterier til allerede eksisterende anlegg enn til nye
anlegg under prosjektering?

Vi viser her til vurderingen under pkt. 4, der det blant annet anføres at det er nåsituasjonen
som er avgjørende og ikke historiske forhold. Det er derfor heller ikke grunniag for å
forskjellsbehandle nye og gamle anlegg.

Me
sjonen

ne Venjum
rådgiver

on age9
seksjonsjef
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