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Klage på Troms Kraft Nett sin regionalnettstariff – vedtak 
Finnfjord Smelteverk AS stiller spørsmål vedrørende Troms Kraft Nett AS sin bruk av 
referansetimer for fastsettelse av andre tariffledd. Samtidig krever Finnfjord Smelteverk AS at 
Troms Kraft Nett AS med tilbakevirkende kraft tildeles separate inntektsrammer for regional- 
og distribusjonsnett. NVE har vurdert klagen i henhold til forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om 
økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (forskrift 
om kontroll av nettvirksomheten). NVE kan ikke finne at den praksis som Troms Kraft Nett AS 
har lagt til grunn ved fordeling av inntektsramme mellom regional- og distribusjonsnett er i 
strid med gjeldende regelverk og vil således ikke imøtekomme klagers krav om en innføring av 
separate inntektsrammer. Etter NVEs vurdering bryter ikke Troms Kraft Nett AS sin 
anvendelse av kundens maksimale effektuttak som avregningsgrunnlag i effektleddet med 
intensjonene i forskrift om kontroll av nettvirksomheten.  

 

Finnfjord Smelteverk AS (FS) har i brev av 26. august 2002 tatt opp en rekke forhold vedrørende 
Troms Kraft Nett AS (TKN) sin regionalnettstariff, herunder TKN’s fordeling av inntektsrammer på 
nettnivå og bruk av referansetimer ved fastsettelse av effektledd. FS hevder at de prinsipper TKN 
benytter, uttrykt gjennom SKM-rapport, ved fordeling av kostnader er irrelevant for fordelingen av 
inntektsrammen mellom regionalnett og distribusjonsnett og kan heller ikke se hvordan disse 
prinsippene er fulgt. FS tolker videre forskrift om kontroll av nettvirksomheten dit hen at de 
referansetimer som skal utgjøre avregningsgrunnlaget skal være definert på forhånd og at dette skal 
ligge fast over året. Avslutningsvis ber FS om at NVE behandler saken med sikte på at det opprettes 
en klar definisjon på begrepet ”definerte referansetimer” og at TKN med tilbakevirkende kraft tildeles 
separate inntektsrammer for regional- og distribusjonsnett. NVE har derfor begrenset seg til å se på 
disse to forholdene. 

TKN har i brev av 25. november 2002 gitt sine kommentarer til FS sin klage. I brevet går det frem at 
TKN har lagt til grunn NVE sin beregningsmetodikk ved fordeling av inntektsrammen mellom 
nettnivåene. TKN hevder videre at de ikke kan se at de prinsipp de har lagt til grunn ved fastsettelse av 
effektleddet gir skjevfordeling mellom kundene.   



Side 2 
 

 

 

NVE sin vurdering 

Vi vil innledningsvis opplyse at partenes anførsler kun vil bli vurdert i den grad de har relevans og er 
viktige for å begrunne saken, jf. forvaltningslovens § 25. 

NVE vil i det følgende gi sin vurdering av klagen til FS når det gjelder kravet om separate 
inntektsrammer for hhv. regional- og distribusjonsnett og fastsettelsen av referansetimer for andre 
tariffledd. I tillegg vil vi kommentere den praksis som benyttes av TKN for håndtering av mer-
/mindreinntekt uttrykt i SKM-rapporten. 

 

Fordeling av inntektsrammen mellom nettnivå 

Et av prinsippene ved utformingen av tariffene er at disse skal gi nettselskapet inntekter til dekning av 
kostnader innenfor tildelt inntektsramme, kostnader i overliggende nett, innbetalt eiendomsskatt og 
lovpålagt innbetaling til energifond. NVE fastsetter inntektsrammer for hvert enkelt nettselskap som 
omfatter all deres nettvirksomhet, uavhengig av nettnivå. I de tilfeller der nettselskapet eier nett på 
forskjellige nettnivå skal inntektsrammen fordeles på disse av nettselskapet selv med utgangspunkt i 
de kostnadene som kan tilbakeføres til de respektive nettnivå. Om fordelingen av inntektsrammen på 
forskjellige nettnivå heter det i forskrift om kontroll av nettvirksomheten § 7-5 at:  

Nettselskapet plikter å se til at fordelingen av årlig inntektsramme for eget nett på sentral-, regional- 
og distribusjonsnett skjer etter objektive og ikke-diskriminerende kriterier. 

I forskriftens definisjon på regionalnett heter det videre at regionalnettet er overføringsnettet mellom 
sentralnett og distribusjonsnett. Som en hovedregel innebærer dette linjer under sentralnettet med 
spenningsnivå over 22 kV, samt hovedtrafoer med nedtransformering til 1-22 kV. Av vedlagte SKM 
rapport i TKN’s brev av 25. november 2002 går det frem at selskapet har lagt til grunn NVEs 
beregningsmetodikk for fordeling av inntektsrammen mellom nettnivåene. Fordelingen av 
inntektsrammen er således fordelt mellom nettnivåene med bakgrunn i regnskapene for sentral-, 
regional- og distribusjonsnettet i årene 1994 og 1995. I årene etter 1997 er inntektsrammen for hvert 
av nettnivåene basert på utvikling i konsumprisindeks, spotpris, forbruksutvikling og korrigeringer 
foretatt av NVE. NVE forutsetter her at den samme beregningsmetodikken er benyttet i inneværende 
reguleringsperiode. På bakgrunn av oversendt tallmateriale kan ikke NVE finne at fordelingen av 
inntektsrammen på de ulike nettnivåene har vært i strid med kriteriene om objektivitet og ikke-
diskriminering og vil således ikke imøtekomme kravet til FS om en tildeling av separate 
inntektsrammer for de to nettnivåene.   

 

Fordeling av kostnader mellom uttakskunder på regionalnettsnivå 

For uttak i sentral- og regionalnett gir § 14-1 føringer. Her heter det at energileddet (gjennom de 
marginale tapsprosentene i hvert enkelt tilknytningspunkt) så langt som mulig skal beregnes med 
hensyn til systembelastningen i et samlet nettsystem og en produksjons- og lastsituasjon som er 
representativ for hvert enkelt tidsavsnitt. Energileddet skal gjennom dette reflektere den kortsiktige 
kostnad som påføres nettet ved overføring av kraft. NVE vil her gjøre oppmerksom på de endringer i 
forskrift om kontroll av nettvirksomheten § 14-1, som ble gjort gjeldende fra og med 1. januar 2003, 
der det går frem at energileddet skal være referert de enkelte tilknytningspunkter også i regionalnettet.  

I henhold til § 14-1, 2. ledd i forskrift om kontroll av nettvirksomheten heter det at: 
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I sentral- og regionalnett skal effektbaserte tariffledd fastsettes med utgangspunkt i kundens 
effektbelastning i definerte referansetimer. Referansetimene skal så langt som mulig ikke kunne 
forutsies av nettbrukerne. Det kan legges flere målinger til grunn.  

TKN har ved fastsettelsen av effektleddet i 2002 lagt til grunn kundenes maksimale effektuttak 
innenfor hver måned multiplisert med en månedsdifferensiert sats for beregning av netto effektledd. 
FS mener en slik praksis er i strid med forskriftenes bestemmelser og gir en skjevfordeling av 
kostnadene mellom de ulike uttakskundene.  

Bakgrunnen for dagens tariffstruktur (med variable og faste ledd) tar utgangspunkt i økonomisk teori 
som sier at samfunnsøkonomisk optimal ressursbruk oppnås ved at prisen på et gode (her 
kraftoverføring) settes lik marginalkostnaden ved å frembringe godet for konsum. I de tilfeller der 
marginalkostnaden er lavere enn enhetskostnaden (gjennomsnittskostnaden) må 
kostnadsdekningsproblemet løses særskilt. TKN har i dette tilfellet lagt til grunn nettkundenes 
maksimale månedlige effektuttak og månedlige satser ved beregning av nettoeffektledd. Etter NVE sin 
vurdering skal fastleddet gi en mest mulig nøytral innhenting av nettselskapets residuale kostnader. 
Metoden som benyttes skal således ivareta kravet om at tariffene skal være objektive og ikke 
diskriminerende, jf. § 13-1 bokstav c. Bruken av kundens maksimale effektuttak som 
avregningsgrunnlag for effektleddet innebærer at kundene samlet sett får et høyt effektgrunnlag og at 
satsen som benyttes blir tilsvarende lav. En bruk av kundens effektuttak i nettets makslasttime(r) vil 
samlet sett gi et lavere effektgrunnlag og satsen må justeres opp. NVE har ikke sett på hvilke praktiske 
konsekvenser en bruk av sistnevnte metode ville lede til for FS, men kan konstatere at grunnlaget 
hadde vært lavere (med mindre kundens maksimale effektuttak og nettets makslasttime er 
sammenfallende) og at satsen hadde vært høyere. Hvorvidt dette hadde medført en redusert 
effektkostnad for FS avhenger dermed av hvordan forholdet mellom de enkelte uttakskundenes uttak i 
nettets makslasttime og de enkelte uttakskundenes maksimale effektuttak har vært.  

Formålet med forkriftsteksten har ikke vært å ekskludere en bruk av kundenes maksimale effektuttak 
som avregningsgrunnlag, men snarere å begrense muligheten for at underliggende produksjon og 
forbruk manipulerer kraftflyten i utvekslingspunktet og således påvirker avregningsgrunnlaget i 
tilfeller der en benytter nettets makslasttime som avregningsgrunnlag. NVE kan ikke se at den 
metoden som benyttes er med på å gi en urimelig fordelingsvirkning i TKN sitt regionalnett. NVE vil i 
den anledning også peke på at dette er en etablert og akseptert praksis i andre regionalnett. At 
referansetimene i 2002 var fordelt utover månedene og knyttet opp mot en månedsdifferensiert sats 
bryter etter NVEs vurdering heller ikke med de føringer som er gitt i forskriften.  

 

TKN’s håndtering av mer-/mindreinntekt 

Av oversendt SKM-rapport går det frem at TKN etterberegner tariffene for å fastsette en riktig 
fordeling av mer- eller mindreinntekt mellom nettkundene. Videre heter det at NVE ikke har fastlagt 
hvordan en slik tilbakeføring eller innkreving av mer- eller mindreinntekt skal foretas og at differansen 
mellom etterberegnet betaling og faktisk betaling kan innkreves eller tilbakeføres til kundene på siste 
regning for det aktuelle år eller i løpet av de etterfølgende år. NVE vil i denne sammenheng vise til 
forskriftens § 8-6 som omhandler håndtering av mer- eller mindreinntekt. Her heter det blant annet at 
en håndtering av mer- eller mindreinntekt skal skje ved en justering av tariffer og priser ved salg av 
nettjenester. Tariffendringer skal varsles før de trår i kraft, jf § 13-5 og kan normalt ikke gis virkning 
tilbake i tid. Dette innebærer at den måten vi oppfatter at TKN håndterer mer- og mindreinntekt på 
ikke er i tråd med forskriftens bestemmelser. Så lenge alle kunder i TKNs regionalnett er enige om 
denne måten å håndtere dette på, ser imidlertid NVE ingen grunn til å gripe inn i forholdet.  
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Vedtak 

På bakgrunn av den informasjon NVE sitter med i denne saken kan ikke NVE se at fordelingen av 
inntektsrammene på nettnivå strider mot forskriftens bestemmelse om objektivitet og ikke-
diskriminering og kan således ikke imøtekomme FS sitt krav om at TKN med tilbakevirkende kraft 
skal tildeles separate inntektsrammer for regional- og distribusjonsnett. NVE finner ikke at den praksis 
TKN benytter ved fastsettelse av referansetimer er i strid med forskriftens intensjoner.  

 

Med hilsen 

 

 

Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Tore Langset 
seksjonssjef 

  
 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 

 


