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Vedtak- AgderEnergiNettAS - klagepå avregningav nettleiefra G
Gulli

GunnarGulli IdagerpåAgderEnergiNettsintariffering.Et høyt effektuttaki en kortperiode
resultertei en nettleiefor desembermåned2012på NOK28353,70 hvoravNOK26 985,24var
effektledd.NVE harvurdertAgderEnergiNettAS sin tariffpraksisettergjeldenderegleri
energilovenog tilhørendeforskrifter.NVE kanikke finneat AgderEnergiNett ASharen
tarifferingspraksissomer i stridmedregelverket.

Saksopplysninger

Vi viser til Gunnar Gulli sin e-post av 4. mars 2013, der det klages på Agder Energi Nett AS'

beregning/fastsettelse av nettleie. Gulli viser til at han 23-24 desember i 2012 satte opp temperaturen i

drivhuset for å smelte snø som falt og som kunne ha ødelagt taket på drivhuset. Da han fikk regningen
fra Agder Energi Nett AS var nettleien for desember 2012 på NOK 28 353,70, hvorav NOK 26 985,24

var effektledd.

Gulli ble tidligere tariffert i henhold til avtale om utkoblbart forbruk.

Gulli har vært i kontakt med Agder Energi Nett AS for å få klarheten i saken og mener at han ikke har
fått god nok informasjon om avslutting av avtalen om tariffer for utkoblbart forbruk. Videre stiller han

spørsmål ved muligheten Agder Energi Nett AS har til å ta så høy nettleie da omkringliggende nett ikke

har det. Gu1limener også det er urimelig at nettleien skal være så mye høyere enn strømregningen.

Som følge av klagen ba NVE Agder Energi Nett AS komme med en redegjørelse for de forhold som de

fant relevante for NVE sin behandling av klagen. NVE mottok redegjørelse fra Agder Energi Nett AS i

brev av 25.3.2013.
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I sin redegjørelse skrev Agder Energi Nett AS at de som følge av forskriftendringen i forskrift av 11.
mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og
tariffer (kontrollforskriften) om utkoblbart forbruk, sendtebrev til sine kunder og informerte om at
avtaler om utkoblbart forbruk ville opphøre. De oppfordret også " kunden til å ta stilling til hvordan
man vil løse sitt energibehov som pr i dag dekkes med elektrisitet og tarifferes som uprioritert
overføring. Dersom Agder Energi Nett ikkefår beskjed om noe annet, vil kontrakten ovetføres til
ordinær nettleietarifffra og med 01.07.2012".

I brev av 27.6.2011 sendte Agder Energi Nett ut brev om oppsigelse av avtale om utkoblbart forbruk og
informerte samtidig om at de arbeidet med å tilby en avtale om fleksibelt forbruk med reduserte tariffer.

I brev av 19.04.2012 informerte Agder Energi Nett AS Gunnar Gulli om muligheten til å tegne avtale
om tariff for fleksibelt forbruk. I en avtale om fleksibelt forbruk viderefører Agder Energi Nett AS
rabatten de får i sentralnettet til sine kunder i underliggende nett som har forbruk som kan kobles ut.
Tariffene differensieres i forhold til hvor fort forbruket kan kobles fra nettet. Tariffene er ikke like
gunstige som den tidligere avtalen om utkoblbart forbruk.

Gunnar Gulli tegnet ikke ny avtale om fleksibelt forbruk og kontrakten ble overført til ordinær
nettleietariff som informert om i tidligere brev.

NVEs vurdering

NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og
nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet fatter NVE vedtak i saken med hjemmel i
energilovsforskriften § 4-10.

Det vises spesielt til forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Kontrollforskriften gir nærmere
rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide tariffer i sine områder. I tråd med forskriften er
nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffer som er i overensstemmelse med gjeldende
regelverk.

Når myndighet etter energiloven eller energilovsforskriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i
energilovsforskriften § 9-3 gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av besternmelser gitt i
eller i medhold av energiloven.

Inntektsrammeregulering av nettselskapene

Nettselskapenes inntekter fra nettleien er regulert ved at NVE årlig fastsetter en tillatt inntekt for hvert
enkelt nettselskap. Nivået på den tillatte imitekten fastsettes slik at inntekten over tid skal dekke
kostnadene ved drift og avskrivning av nettet, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital, gitt
effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Nettselskapene skal fastsette nettleien slik at den så langt
som mulig ikke overstiger tillatt inntekt.

Nettleien vil normalt variere fra nettselskap til nettselskap. Forskjeller i nettleien mellom ulike
nettselskap skyldes som regel to forhold. For det første kan nettselskapene ha ulike kostnader ved å eie
og drive nettet. Ulike kostnader skyldes blant annet ulike rammebetingelser som nettselskapene ikke kan
endre. For eksempel vil topografiske og klimatiske forhold påvirke kostnadene. Som regel vil det koste
mer å forsyne et område med spredt bebyggelse enn et tettbygd område
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For det andre kan nettselskapene ha valgt forskjellig fordeling mellom fastledd og energiledd.

NVE kontrollerer hvert år hvorvidt inntektene fra nettvirksomheten har vært høyere enn tillatt inntekt.
Dersom dette er tilfellet, blir nettselskapet pålagt å betale denne merinntekten tilbake til kundene
gjennom lavere nettleie de påfølgende årene. Nettselskap som har hentet inn mindre enn tillatt inntekt
har mulighet til å hente inn tilsvarende mer gjennom nettleien de påfølgende årene.

Utforming av tariffir

Innenfor inntektsrammen og rammene satt i kontrollforskriften har nettselskapene frihetsgrader i forhold
til hvordan de ønsker å dekke inn og fordele kostnadene.

Kontrollforskriftens § 13-1 c) og d) setter krav til objektivitet og ikke-diskriminerende tariffer. I det
ligger det at tariffer innenfor kundegrupper er objektive og sikrer likebehandling. Kontrollforskriften
setter også krav til at tariffer skal utformes slik at de i størst mulig grad gir signaler om effektiv
utnyttelse og effektiv utvikling av nettet.

Videre er det i kontrollforskriftens § 13-2 og § 14-2krav til at tariffene i distribusjonsnettet skal bestå av
et fastledd og et energiledd. Det er også anledning til å benytte effektavregning i distribusjonsnettet.

I og med at NVE regulerer hva nettselskapets maksimale inntekt kan være vil en innføring av effektledd
redusere de øvrige tariffleddene slik at samlet inntekt ikke overstiger maksimal inntekt for nettselskapet.
Det er derfor ikke noe i veien for at nettselskapet fakturerer effektledd som en del av nettleien.
Effektleddet skal baseres på kundens effektuttak i definerte perioder og nettselskapet skal informere om
hvordan effektleddet avregnes.

Bakgrunnen for å benytte effektledd er at det er effekten som kundene tar ut som er dimensjonerende for
nettet og avgjør hvor kraftig nett som må bygges.

Ut fra kriteriene i kontrollforskriften vurderer NVE at Agder Energi Nett AS har handlet i tråd med
regelverket.

Nettselskap hadde tidligere en plikt til å tilby tariffer for utkoblbart forbruk til kunder med en alternativ
energikilde. Som følge av forskriftsendringer i 2010 i kontrollforskriften, falt denne plikten bort.

NVE vurderer det derfor ikke i strid med regelverket at Agder Energi Nett AS sa opp avtalen om
utkoblbart forbruk.

I henhold til kontrollforskriftens § 13-54. ledd skal nettselskap i rimelig tid før endring av tariffene trer i
kraft informere den enkelte kunde om tariffendringene. Informasjonen skal inneholde en begrunnelse for
tariffendringene.

Ut i fra den dokumentasjonen NVE har mottatt vurderer vi den informasjon Agder Energi Nett AS har
gitt til kunde som tilfredsstillende og i tråd med regelverket.
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NVE finner ikke at Agder Energi Nett AS' tari praksis er i strid kontrollforskriften.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fv1.kapittel VI. En
eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

r-62JIL
Ove Flataker orfi Jonassen

avdelingsdirektør seksjonssjef

Kopi: Agder Energi Nett AS, Serviceboks 634, 4809 ARENDAL


