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Klage på enkeltvedtak 24. juli 2003 vedrørende nettleie i regionalnettet til
Troms Kraft Nett AS

Det vises til klage av 23. september og 10. oktober 2003 fremsatt på vegne av Finnfiord
Smelteverk AS (FS) på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak av 24. juli
2003 vedrørende Troms Kraft Nett AS (TKN) regionalnettstariff.

NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrift om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 (kontrollforskriften)
med hjemmel i energilovforskriften av 7. desember 1990, slik den var gjeldende per 1.1.
2003.

Departementet fikk oversendt klagen fra NVE i brev av 5. mars 2004 med direktoratets
merknader.

Departementet beklager at behandlingen av saken har tatt lang tid.

Finn ord Smelteverks kla e

FS mener at fastleddet skal utformes med tanke på at det skal være mest mulig nøytralt
og uavhengig av variasjoner i energiuttaket. Bruk av nettets topplasttime fremfor
kundens makismale effektuttak vil i følge klageren bedre ivareta dette forholdet.

Klageren mener videre at regionalnettets karakteristika i det gjeldende området
nødvendiggjør en egen inntektsramme for linjen Bardufoss-Finnfiordbotn. Dette
begrunnes med at en tariffering som behandler alle likt medfører en
kundediskriminering, ettersom kundene er såpass ulike med hensyn til lokalisering i
nett og effektuttak.
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Avslutningsvis hevder klageren at det er rettslig uholdbart at NVE godkjenner at TKN
håndterer mer-/mindreinntekt i strid med forskriften fordi  "alle kundene i TKI ls
regionalnett er enige om denne måten å håndtere detpå".Det påpekes i den
sammenheng at mer-/mindreinntekt skal hentes inn gjennom endrede tariffer i
påfølgende år.

NVEs vurderin

Ved oversendelsen av klagen, opprettholder NVE sitt vedtak av 24. juli 2003 om nettleie
i regionalnettet til TKN. NVE har ikke ytterligere kommentarer knyttet til spørsmålet
om fastsettelse av separate inntektsrammer eller til spørsmålet om effektledd.
Vedrørende håndtering av mer-/mindreinntekt, påpeker NVE at de ikke har sett at
Hjort påklager oppgjørsformen som sådan, men snarere resultatene av denne. I sitt
vedtak av 24. juli 2003 så NVE derfor ikke grunn til å gripe inn i dette forholdet, så
lenge berørte kunder i TKNs regionalnett var enige i denne praksisen.

Fordeling av inntektsrammen mellom nettnivå

I brev av 24. juli 2003 skriver NVE at i tilfeller hvor nettselskapet eier nett på forskjellige
nettnivå, skal inntektsrammen fordeles mellom disse av nettselskapet selv, basert på de
kostnadene som kan tilbakeføres til de respektive nettnivå. Om fordelingen av
inntektsrammen på forskjellige nettnivå heter det i kontrollforskriften§ 7-5:

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

Det fremgår av en SKM-rapport vedlagt TKNs brev av 25. november 2002 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 det oversendte tallmaterialet, kan
ikke NVE finne at fordelingen av inntektsrammen på de ulike nettnivåene har vært i
strid med kravet om objektive og ikke-diskriminerende kriterier. NVE kan ikke
imøtekomme kravet fra FS om en tildeling av separate inntektsrammer for regional- og
distribusjonsnettene med tilbakevirkende kraft.

Fordeling av kostnader mellom uttakskunderpåregionalnettsnivå

For uttak i sentral- og regionalnett, viser NVE til kontrollforskriften § 14-1. 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
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representativ for hvert enkelt tidsavsnitt. Energileddet skal gjennom dette reflektere
den kortsiktige kostnaden som påføres nettet ved overføring av kraft. NVE gjør
oppmerksom på de endringer i kontrollforskriften § 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.

NVE viser til at § 14-1 annet ledd i kontrollforskriften :

"I sentral- og regionalnett skal effektbaserte tariffiedd fastsettes med utgangspunkt
kundens effektbelastning i definerte referansetimer. Referansetimene skal så langt som
mulig ikke kunne forutsies av nettbrukerne. Det kan legges fiere 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 at en slik praksis er i strid med forskriftenes
bestemmelser og gir en skjevfordeling av kostnadene mellom de ulike uttakskundene.

NVEs vurdering er at effektleddet skal gi en mest mufig nøytral innhenting av
nettselskapets residuale kostnader. Metoden som benyttes skal ivareta kravet om at
tariffene skal være objektive og ikke-diskriminerende, jf. § kontrollforskriften 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
maksimallasttime (r), vil samlet sett gi et lavere effektgrunnlag og satsen må justeres
opp. Hvorvidt dette hadde medført en redusert effektkostnad for FS avhenger av
hvordan forholdet mellom de enkelte uttakskundenes uttak i nettets makslasttime og
de enkelte uttakskundenes maksimale effektuttak har vært.

NVE viser til at formålet med forskriftsteksten ikke har vært å ekskludere 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. At
referansetimene i 2002 var fordelt utover månedene og knyttet opp mot en
månedsdifferensiert sats bryter etter NVEs vurdering ikke med de føringer som er gitt i
forskriften. NVE finner ikke at den praksis TKN benytter ved fastsettelse av
referansetimer er i strid med forskriftens intensjoner.

De artementets vurderin

Når det gjelder innkreving av mer-/mindreinntekt, er det departementets vurdering at
TKN ikke har holdt seg innenfor kontrollforskriften og etablert forvaltningspraksis.
Departementet viser til at TKN i saken har uttalt at selskapet vil endre praksisen fra og
med oppgjøret for 2002. Departementet legger til grunn at forskriften har blitt fulgt fra
dette tidspunktet.
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Departementet viser til at NVE ikke har funnet at TKN sin fordeling av
inntektsrammene på nettnivå er i strid med forskriftens bestemmelser om objektive og
ikke-diskriminerende kriterier. Departementet kan heller ikke se at fordelingen er i
strid med forskriften eller at det er grunnlag for kravet om at TKN med tilbakevirkende
kraft skal tildeles separate inntektsrammer for regional- og distribusjonsnettet.
Departementet viser dessuten til at det førende prinsippet er at hele nettselskapet
reguleres, ikke det enkelte nettnivå eller nettanlegg.

Etter departementets vurdering skal fastleddet gi en mest mulig nøytral innhenting av
nettselskapets residuale inntekter. Departementet kan ikke se at den praksis TKN
benytter ved fastsettelse av referansetimer er i strid med forskriftens formål. Dette er
en etablert og akseptert praksis i andre regionalnett.

Departementet slutter seg til NVEs vurderinger i saken.

Konklusion  

Klagen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEs vedtak av 24. juli 2003.

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

Med ilsen

. rotmol (e.1}1/\f.)
avdelingsdirektør
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Kopi:
NVE m/retur av sakens dokumenter
Finnfiord Smelteverk, Pb. 13, 9305 Finnsnes
Troms Kraft Nett AS, 9291 Tromsø

Henriette Nesheim
underdirektør


