
DET KONGELIGE
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

Bjørn Koll-Hansen
Krabyskogen
2850 LENA

( a3

Deres ref Vår ref Dato

03/01988-6 05.02.2007

Oversendelse av klage på  tariffvedtak  fra Bjørn Koll -Hansen

Det vises til Deres klage av 1. desember 2003 over Norges vassdrags- og
energidirektorats (NVE) vedtak av 4. november 2003 vedrørende ovennevnte, samt til
øvrig korrespondanse i saken.

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.

Departementet fikk oversendt klagen fra NVE i brev av 16. desember 2003 med
direktoratets merknader. NVE opprettholder sitt standpunkt ved brev av 4. november
2003.

Departementet beklager at behandlingen av saken har tatt uforholdsmessig lang tid.

Bjørn Koll Hansens klage
Koll-Hansen klager på at Mjøsnett fra 7. juli 2003 har økt overføringstariffens
energiledd, og ønsker en gjennomgang av bakgrunnen for fastsettelsen av selskapets
tariffer.

NVE har bedt (tidligere) Mjøsnett kommentere klagen, og i brev av 1. oktober 2003
kom selskapet med en redegjørelse. Mjøsnett opplyser at tarifføkningen i hovedsak
skyldes økte kostnader til overliggende nett, økte kostnader til nettap og lavere inntekt
som følge av redusert forbruk i første halvår 2003. For øvrig har selskapet opparbeidet
seg en mindreinntekt fra tidligere år, som ikke vil bli hentet inn i 2003.
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Mjøsnett sin overføringstariff har et sesongdifferensiert energiledd. Nettselskapene er
forpliktet å tilby kunder med forbruk høyere enn 8 000 kWh/år en tariff med
tidsdifferensiert energiledd, men tariffen kan også innføres for kunder med lavere
forbruk. Nettselskapet velger selv om tariffen skal være obligatorisk eller valgfri for
kundegruppen.

Mjøsnett hadde valgt å en inndeling i sommer- og vintertariff. 11.  kvartal  2003 var
energileddet på 18,23 øre/kWh, mens det for 2. og 3. kvartal (sommertariff) var fastsatt
til 14,51 øre/kWh. Fra 7. juli 2003 ble sommertariffen økt til 18,23 øre/kWh, mens
vintertariffen, dvs. fra og med 4. kvartal  2003, ble oppjustert til 21, 95 øre/kWh.

NVEs  vurdering
Nettselskapene har monopol på overføring av kraft til kunder innenfor sine
forsyningsområder, og virksomheten blir regulert av NVE. Energiloven og tilhørende
forskrifter legger rammer for hvordan nettselskapene kan utforme sin overføringstariff.
Nettselskapet er selv ansvarlig for at utarbeidelse av tariffen skjer i henhold til
gjeldende regelverk. Hvis NVE får informasjon om at et nettselskap praktiserer en tariff
som er i strid med bestemmelsene i gjeldende forskrifter, kan NVE pålegge
nettselskapet å endre på den. NVE gjør ingen detaljstyring ved utformingen av
overføringstariffen, og har ikke hjemmel til å pålegge nettselskaper å redusere sine
tariffer,  så lenge  de er utformet i tråd med de bestemmelser som gjelder. Tariffen kan
imidlertid aldri settes høyere enn at inntekten holdes innenfor den rammen som NVE
har satt for selskapet.

NVE regulerer nettselskapene ved at de hvert år får en inntektsramme som sier hvor
stor inntekt de totalt kan hente inn fra nettvirksomheten. Denne inntekten blir satt for å
dekke selskapets kostnader med å eie og drive nett, samt å gi en rimelig avkastning på
investert kapital. Henter nettselskapet inn mer inntekt gjennom overføringstariffen enn
hva som er tillatt i forhold til inntektsrammen, er de forpliktet til å betale dette tilbake til
sine kunder gjennom lavere tariffer de påfølgende år. Henter de inn mindre inntekt
gjennom tariffen enn tillatt, har de mulighet til å hente inn dette gjennom høyere tariffer
de påfølgende år. Dette blir fulgt opp av NVE hvert år.

Kostnadene i nettet
Mjøsnett opplyser at de har hevet overføringstariffene bl.a. på grunn av økte kostnader
til overliggende nett og økte kostnader til dekning av overføringstap.

I forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten
og tariffer av 11. mars 1999, heter det i § 13-1 bokstav g) at  "tariffene skal gi nettselskapet
inntekter til dekning av kostnader  innenfor  tildelt inntektsramme, kostnader  i overliggende
nett, innbetalt eiendomsskatt  og lovpålagt  innbetaling  til energifond".
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Mjøsnett har altså anledning til å øke tariffene når kostnadene til overliggende nett
øker. Innenfor inntektsrammen skal tariffene også dekke kostnadene ved
overføringstap i nettet. Nettselskapenes kostnader ved kjøp av kraft til dekning av
overføringstap har økt som følge av høyere kraftpriser, og selskapenes inntekter tillates
dermed å øke for å dekke disse kostnadene.

Fastsettelse av tariff på bakgrunn av forventet forbruk
Mjøsnett sier videre at selskapet har hatt inntektssvikt som følge av lavere kraftforbruk
i området enn forventet i første halvår 2003. Gjennom overføringstariffen skal
nettselskapet få dekning for sine kostnader med å eie og drive nett. Når nettselskapet
fastsetter tariffene må dette skje ut fra en del forventninger, blant annet om kundenes
kraftforbruk. Ut fra dette anslår selskapet hvor stor inntekt som ventes å bli inntjent i
løpet av året. Mjøsnett sine kunder hadde et lavere forbruk i første del av 2003 enn
selskapet tidligere har anslått, og inntekten ble tilsvarende lavere. Men lavere forbruk
betyr ikke at selskapets kostnader reduseres tilsvarende. Dette skyldes at størsteparten
av kostnadene i nettet er faste kostnader, som på kort sikt er uavhengig av forbruket.
Nettselskapet øker derfor tariffene for å få dekket sine kostnader og samtidig
opprettholde en rimelig avkastning på kapitalen. Dersom forbruket blir høyere enn
forventet, må nettselskapet før eller siden sette ned overføringstariffene.

Utforming av tariffene
Når det gjelder utformingen av overføringstariffene,  krever  § 14-2 i  forskrift om kontroll
av nettvirksomhet at tariffen for husholdningene skal bestå av et fastledd og et
energiledd.  Fastleddet skal minimum dekke kundespesifikke kostnader,  dvs. kostnader
til måling, avregning, fakturering og lignende .  Energileddet er et forbruksavhengig
ledd (øre/ kWh) og skal minimum dekke kostnaden ved elektriske tap i nettet.
Energileddet kan i tillegg dekke en andel av de faste kostnader som ikke dekkes inn
gjennom fastleddet.  Fordeling av de resterende kostnadene mellom energiledd og
fastledd er opp til nettselskapet selv å avgjøre.  NVE kan ikke finne at Mjøsnetts
overføringstariffer ikke tilfredsstiller bestemmelsene i forskriftens §  14-2.

Departementets vurdering
Departementet vil påpeke at et forvaltningsorgan ikke har noen plikt etter
forvaltningsloven § 25 til å imøtegå alt det en part har anført. Departementet vil ta for
seg klagerens anførsler ut i fra saken viktighet, og det som ellers er nødvendig for å
begrunne avgjørelsen i saken.

Elektrisitetsnettet er et naturlig monopol, og brukerne av nettet er bundet til sitt lokale
nettselskap. Nettselskapene får inntekter i form av nettleien brukerne i området betaler.
Nettselskapenes inntekter er regulert gjennom inntektsrammen som NVE fastsetter
hvert år. Inntektsrammen gjenspeiler kostnadsforholdene i leveringsområdet, blant
annet klima, topografi og bosetting, og skal dekke kostnadene forbundet med blant
annet drift og vedlikehold av nettet. Inntektsrammen sikrer at nettselskapene ikke får
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en urimelig monopolfortjeneste, samt at kostnadsreduksjoner også kommer brukerne
av nettet til gode. NVE fastsetter videre regler som angir rammer for nettselskapenes
utforming av nettleien, jf. NVEs omtale av krav for fastsetting av energiledd og fastledd
for husholdninger.

Nettleien for husholdninger skal bestå av to ledd, et energiledd som varierer med
forbruket og et fastledd som er uavhengig av forbruket. Inntektsrammen for ett år er i
hovedsak fast, men blir blant annet justert mhp pris for krafttap. I tillegg kommer blant
annet kostnader til overliggende nett som sammen med inntektsrammen omtales som
tillatt inntekt. Det er utfordrende for nettselskapene å beregne et energiledd og et
fastledd slik at inntektene fra brukerne akkurat dekker opp den tillatte inntekten. Dette
gjøres blant annet på bakgrunn av forventninger om fremtidig kraftforbruk i området,
som NVE også omtaler. Kraftforbruket varierer fra år til år, og avhenger av en rekke
faktorer, blant annet temperatur og oppvarmingsbehov. Dette gjør det vanskelig for
nettselskapet å estimere forbruket nøyaktig og dermed inntektene fra energileddet.
Som en følge av dette avviker ofte nettselskapenes faktiske inntekter fra den tillatte
inntekten. Avvik omtales som mer- eller mindreinntekt. Nettselskapet skal håndtere
mer- og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Merinntekt  skal  tilbakeføres til
kundene, mens mindreinntekt  kan  hentes inn fra kundene. Det sikrer at kundene aldri
betaler for mye, og at nettselskapene på sikt aldri får større inntekt enn det
inntektsrammen som NVE har beregnet, tilsier.

Nettselskapets inntekter fra energileddet i et år vil følgelig reduseres dersom
strømforbruket er lavere enn forventet, slik Mjøsnett omtaler som en årsak til økningen
i energiledd sommeren 2003. Nettselskapene kan velge å ta inn dette inntektstapet i
påfølgende år eller justere underveis i året. Tilsvarende vil høyere forbruk enn forventet
i en periode føre til at andelen fra energileddet blir større enn beregnet, noe som fører
til at nettleien må bli lavere. Denne merinntekten plikter nettselskapet å føre tilbake til
kundene påfølgende år. Som påpekt av NVE, føres det tilsyn med at nettselskapene har
en praksis i tråd med disse bestemmelsene.

Mjøsnett viser til at økningen i nettleien blant annet skyldes økte kostnader i
overliggende nett, økte kostnader til nettap, samt redusert kraftforbruk. De nevnte
forholdene kan bidra til at nettselskapenes inntekter kan øke utover hva den generelle
prisstigningen skulle tilsi, jf. kontrollforskriften § 13-1 bokstav g). Departementet kan
ikke se at Mjøsnett har økt nettariffen mer enn det som tillates utfra § 14-2.
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Konklusjon
Klagen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEs vedtak av 4. november 2003.

Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke gjenstand

for klage, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd første punktum.
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