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Klagepå NVEsvedtaki forbindelsemed gjennomførtrevisjon

Det vises til Deres klage av 11.september 2009på Norges vassdrags- og
energidirektorats (NVE)vedtak av 12.august 2009om korreksjon av SKLNett AS
(SKL)merinntekt som følge av awikende rapportering av kostnader og inntekter
avdekket i forbindelse med revisjon.

Bakgrunn ogSKLsklage
Iforbindelse med NVEsrevisjon av SKLsin tariffering i regionalnettet og klassiflsering
av produksjonsrelaterte nettanlegg 8. juni 2009ble det avdekket seks avvikfra forskrift
om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer
av 11.mars 1999(kontrollforskriften).NVEpåla i vedtak av 12.august 2009SKLå
rapportere hvordan avvikeneskulle lukkes. I brev av 11.september 2009skriver SKLat
de anser fem av avvikenesom lukket eller planlagt lukket, men klager på det sjette
avviket.

Avviketsom er påklaget gjelder SKLsrapportering av kjøp og salg av nettjenester. SLK
rapporterte for 2007et energiledd for innmating av produksjon på kr. -6089000.INVEs
revisjon fremgikk det at faktisk energiledd for innmating av produksjon i 2007var kr.
-632490.Dette innebærer at SKLhar fått beregnet en lavere faktisk inntekt enn de har
hatt. For andre tariffleddfor produksjon fra sentralnettet for 2007har SKLrapportert kr.
11 255000.I NVEsrevisjon fremgikk det at SKLfaktisk har blitt tariffert for andre
tariffleddfor produksjon fra sentralnettet på kr. 11339 540.Dette innebærer at SKLhar
rapportert en lavere overliggende nettkostnad enn de faktisk har hatt, og dermed fått
beregnet en høyere merinntekt enn de har hatt.
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På denne bakgrunn skrev NVEi det påklagede avviket,at NVEvillekorrigere for dette
i forbindelse med vedtak om mer/mindreinntekt. Korrigeringen av merinntekt for SKL
var på kr. 5 371 970.

SKLer i klagen uenig i kr. 966000 av disse. I sin klage på NVEsvedtak skriver SKLat i
forbindelse med fusjon mellom Karmsund Kraftlag NK) og Haugesund Energi (HE)
ble innmating/uttak mot "gamle" HE holdt utenfor. Dette ble gjort ved at det fusjonerte
selskapet Haugaland Kraft (HK)ble tariffert for både KK-og HE-delen,men fikk
refusjon for regionalnettstariffen for dette i forbindelse med årsoppgjøret. Denne
refusjonen var på 966000kroner.

Som følge av at refusjonen er et internt regionalnettsledd mener sm,at denne summen
ikke skal inkluderes i beregningen av merinntekt.

NVEfant ikke grunnlag for å endre eller oppheve sitt vedtak, og saken ble oversendt
Olje-og energidepartementet for sluttbehandling i brev av 27.oktober 2009.NVEfattet
4. desember 2009vedtak om beregning avmer-/mindreinntekt for SKLbasert på de
avviksom ble avdekket i revisjonen.

Departementetsvurdering
Det fremgår avkontrollforskriften § 7-5annet ledd at merinntekt er en positivdifferanse
mellom faktiske inntekter fratrukket tillatte inntekter. Det ble i forbindelse med NVEs
revisjon avdekket at det som ble rapportert fra SKLikke stemte med det som faktisk er
tariffert. På denne bakgrunn varslet NVEom at det villebli korrigert for dette ved
beregningen av mer-/mindreinntekt for SKL.

SKLskriver i e-post av 24. september 2009til NVEi forbindelse med
klagebehandlingen, at HEs produksjon har blitt rapportert selv om tariffgrunnlaget har
blitt refundert av SKLtil HK i ettertid. Beløpetpå 966000kr. er ifølge netto
refusjon for HEs produksjon (fastleddpå 1 610000kr. og et negativt energiledd på 2
576000kr.). SKLskriver at fastleddet har blitt videreført til sentralnettet etter faktura
fra Statnett i og med at det er SKLog ikke HK som er sentralnettskunde. SKLskriver
videre at refusjonen for HE i praksis har blitt splittet, men beregnet med en felles
refusjon for innlevering og uttak. Energileddet er ifølgeSKL,et internt
regionalnettsledd og refunderes slik at HEs produksjon ikke påvirker
regionalnettstariffen.

Departementet er enig med NVEi at dette ikke kan være avgjørendeved beregningen
avmer-/mindreinntekten for SKL.Denne beregningen vil i alle tilfellermåtte foretas på
bakgrunn av de inntekter og utgifter som er tariffert. Departementet kan ikke se at det
arrangementet SKLhar lagt opp til vedrørende det omtvistede beløpet, har betydning
for beregningen. Departementet er derfor enig med NVEi at også de 966000kr. skal
inngå ved beregningen av mer-/mindreinntekt.
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Konklusjon
Klagen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEsvedtak av 12.august 2009.

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

Med hil n
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Adresseliste
SKL Nett AS
Norges vassdrags- og
energidirektorat

Postboks 24 5401 STORD

Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO
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