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Summasjonsmåling til NORDOX Industrier AS - Viken Nett AS  

Nordox mener at Viken velger en nettløsning som ikke er den beste for bedriften.  Nordox 
reagerer også på at Viken ikke vil summasjonsmåle alle uttakspunktene til bedriften.  NVE 
finner ikke å kunne pålegge Viken å velge en annen nettløsning. Det er også NVEs oppfatning at 
Nordox ikke kan kreve å bli summasjonsmålt.     

Vi viser til brev av 24. oktober 2003 fra NORDOX Industrier AS (Nordox). Nordox klager i sitt brev 
på Viken Nett AS (Viken) sin tariffering av bedriften. 

Viken har gitt sine kommentarer til saken i brev av 9. desember 2003. 

Partenes anførsler 

Nordox opplyser at bedriften har fem hovedproduksjonsenheter (reaktorer). Nordox har lagt opp til en 
produksjonssyklus som innebærer at kun fire reaktorer kjøres samtidig. For bedriften medfører denne 
kjøringen at bedriften oppnår en effektbesparelse på ca. 500 kW per år. Denne besparelsen er basert på 
summasjonsmåling av bedriftens forbruk. I forbindelse med en planlagt produksjonsutvidelse må det 
gjennomføres forsterkninger/endringer i eksisterende overføringsnett. Nordox anfører at Viken velger 
en nettløsning som vil medføre at muligheten for en effektbesparelse vil forsvinne. Nordox viser også 
til Vikens krav om separat måling av hvert utvekslingspunkt og at Viken nekter å sette opp 
transformatorer med ytelse større enn 1600 kVA.  

Viken opplyser at selskapet ønsker å avvikle ordningen med summasjonsmåling for nye anlegg, mens 
summasjonsmålingen for eksisterende anlegg vil fortsette inntil det gjøres endringer i anleggene. Som 
grunnlag for denne praktiseringen viser Viken til forskrift 11. mars 1999 nr. 301 og 302. Viken 
opplyser at selskapet ikke installerer transformatorer med ytelse større enn 1600 kVA. Grunnlaget for 
dette er bl.a. ”standardisering av transformatorytelsen for å sikre tilgangen på reservetransformatorer 
ved havari samt at kortslutningsytelsen blir svært høy ved store ytelser”. Viken viser til at ved større 
effektbehov kan dette løses ved å sette opp flere transformatorer eller ved at leveringspunktet flyttes 
ett nivå opp. Ved å flytte utvekslingspunkt vil kunden kunne få fellesmåling. 
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NVE vurdering  

For nettanlegg som bygges og drives etter områdekonsesjonen eller nettanlegg som omfattes av 
selskapets inntektsramme har nettselskapet i noen grad frihet til å bestemme de løsninger som anses 
som de mest effektive basert på en helhetsvurdering. Nettselskapenes frihet innskrenkes imidlertid av 
de rammer myndighetene har satt gjennom bl.a. energiloven og tilhørende forskrifter.    

Viken har valgt å ikke sette opp transformatorer med ytelse over 1600 kVA. Viken begrunner dette 
med standardiseringshensyn og hensynet til kortslutningsytelsen. Etter NVEs oppfatning bør Viken 
kunne legge slike betraktninger til grunn ved valg av nettløsninger, gitt at de valg som gjøres er 
samfunnsmessig effektive. Verken regelverket eller konsesjonsvilkårene er til hinder for at Viken ved 
sine valg av nettløsninger tar slike hensyn ved bygging av anlegg som tilhører selskapet. Viken kan 
likevel ikke velge løsninger som påfører enkeltkunder kostnader gjennom et forhøyet anleggsbidrag. 
Dette innebærer at når en kunde skal tilknyttes nettet skal anleggsbidraget beregnes ut fra den 
”billigste” nettløsning som oppfyller kundens behov. Dette er å forstå slik at når kundens effektbehov 
kan oppfylles gjennom oppsetting av en 1000 kVA transformator, kan ikke nettselskapet kreve at 
kunden dekker eventuelle merkostnader ved å installere en transformator med større ytelse. Denne 
forståelsen vedrører beregningen av anleggsbidraget ved bygging av nettanlegget, og ikke de vilkår og 
tariffer som skal legges til grunn for den senere bruken av anlegget, herunder plassering av målere mv.   

Om målingen av Nordox strømuttak mener NVE at bedriften ikke kan, med medhold i forskriftens 
bestemmelser, kreve summasjonsmåling. I den grad en kunde forsynes over flere uttakspunkt er 
hovedregelen at hvert enkelt uttakspunkt skal tarifferes separat. Dette følger av § 13-1, bokstav a) i 
forskrift om kontroll av nettvirksomhet der det heter at ”tariffene skal refereres tilknytningspunktene”. 
Disse tilknytningspunktene er vanligvis også sammenfallende med grensesnittet mellom nettselskapets 
nett og kundens nettanlegg, og plasseringspunktet for målerne.  

Nordox anfører at Vikens valg av nettløsning fratar bedriften muligheten for ”å spare effekt”. Dette er 
bare riktig i den forstand at en løsning med separat måling vil gi et høyere effektgrunnlag enn hva 
tilfellet er med fellesmåling eller summasjonsmåling. Det vil imidlertid alltid være slik at Nordox vil 
oppnå en kostnadsmessig gevinst ved å redusere sine effektuttak. Dette har gyldighet uavhengig av om 
bedriften måles ved summasjons-/fellesmåling eller separat måling for hvert utvekslingspunkt mot 
Vikens nett. Derimot vil summasjons- eller fellesmåling som hovedregel alltid gi et effektgrunnlag 
som er lavere enn om bedriften måles over flere utvekslingspunkter. Dette skyldes at valg av 
målerplassering påvirker fordelingen av effektsammenlagringen.  

Etter NVEs oppfatning bør fordelingen av effektsammenlagringen refereres kundens 
tilknytningspunkt, dvs. at hele sammenlagringsgevinsten tilfaller kunden for forbruk som skjer på 
kundesiden av tilknytningspunktet. Dette vil også være i samsvar med § 13-1. Det følger av dette at 
Nordox vil kunne få eventuelle sammenlagringsgevinster gjennom å bli fellesmålt, dvs. at bedriften får 
et felles leveringspunkt på nettnivå 3 slik Viken har antydet. En slik løsning vil også åpne for at 
Nordox vil stå fritt til bl.a. å velge transformatorer.      

Selv om Nordox etter regelverket ikke kan kreve summasjonsmåling har NVE akseptert at bedrifter 
som forsynes over flere utvekslingspunkt innenfor et avgrenset område kan måles i et felles målepunkt 
basert på fellesmåling eller summasjonsmåling. NVE har også lagt til grunn at så lenge 
summasjonsmåling ikke medfører urimelig ekstrakostnader for nettselskapet kan selskapet 
opprettholde summasjonsmåling for eksisterende kunder uten å komme i konflikt med forskriftens 
krav om ikke-diskriminering.  
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Vedtak 

Nordox kan ikke med hjemmel i regelverket kreve å bli målt og avregnet ved såkalt 
summasjonsmåling. 

NVE har heller ikke hjemmelsgrunnlag for å pålegge Viken å velge en annen nettløsning.  

 

 

*** 

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. 

 

Med hilsen 

 

 

Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Tore Langset 
seksjonssjef 
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