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NVEsvurdering i klage på avslag om å inkludere Norcem Kjøpsvik som
kraftintensiv industri i k-faktormodellen —vedtak
Norcem Kjøpsvik klager på at Statnett SF ikke vil inkludere bedriften som kraftintensiv industri i
k-faktormodellen.NVEharvurdertStatnettSFsintariffpraksisettergjeldenderegleri
energilovenog tilhørendeforskrifter.NVEkanikkefinneat StatnettSFharen tarifferingspraksis
somer i stridmedregelverket.

Saksopplysninger

NVE viser til brev av 8. november 2011 med klage fra Norcem Kjøpsvik (heretter Norcem). Norcem
ønsker å bli inkludert som kraftintensiv industri (KH) i k-faktormodellen, og mener Statnetts avslag på
søknaden innebærer konkurransevridning.

Norcem skriver at de har installert produksjonsutstyr tilsvarende en maksimalbelastning på ca 16 MW,
men at normalbelastningen har ligget på 11-12 MW årlig på grunn av driftsopplegg med mest mulig
jevn drift, styrt ut i fra ønsket om å redusere nettleien og å unngå kostbare belastningstopper og press i
nettet. Brukstiden er ca. 7000 timer.

I klagen anfører Norcem følgende: "Det finnes så vidt vi kan se ikke noen entydig begrunnelse for at
grensene for k-faktormodellen skal gå akkurat ved 15 MW og 7000 timers brukstid. Det virker tvert om
urimelig om Norcem Kjøpsviks bestrebelser på å holde maksimaleffekten så lav som mulig,
sammenlignet med installert effekt, skulle straffes gjennom tap av k-faktorfordelen."

Norcem mener Statnett har full anledning til å fravike grensen de har fastsatt (15 MW og 7000 timer
brukstid) som et absolutt krav. Videre skriver Norcem: "Slik vi forstår NVE, kunne Statnett ha satt en
annen grense for k-faktorbedrifter, uten å komme i konflikt med kontrollforskriften. Det er imidlertid en
helt annen problemstilling enn den vi reiser, som er hvorvidt betingelsene for å bli godkjent som k-
faktorbedrift vil kunne være oppfylt ved mindre avvik fra verdiene som er satt."

NVE har i brev av 16. november 2011 bedt Statnett gi sin kommentar til klagen fra Norcem.
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Side 2

Statnett gir sine kommentarer i brev av 12. desember 2011. Til Norcems utsagn om å fravike den
fastsatte grensen på 15MW og 7000 timer brukstid skriver Statnett: "Når kriteriene først er fastsatt må
alle søknader behandles likt. Hvis kriteriene kan tøyes fra sak til sak blir det vanskelig å håndtere

likebehandling. Vi har tidligere gitt avslag på en søknad med omtrent samme effektuttak som Norcem

Kjøpsvik."

Som begrunnelse for den fastsatte grensen for kraftintensiv industri viser Statnett til drøftinger med
kundeorganisasjonene og protokoll med PIL (nåværende Norsk Industri) fra 2003.

Norcem har, på eget initiativ, kommentert Statnetts svar til NVE. I brev av 1. februar 2012 skriver
Norcem: "Vår påstand er at man ved å sette en absolutt grense i dette tilfellet ikke sikrer, men hindrer
likebehandling. Muligheten for at en absolutt grense ikke sikrer likebehandling synes også å ha vært
Statnetts grunnleggende holdning". Norcem viser til Statnetts tarifthefte for 2010 og 2011 hvor det heter
at definerte grenseverdier etter søknad til Statnett kan defineres innenfor kraftintensiv industri. Videre
mener Norcem å ha en felles forståelse med Norsk Industri om at de angitte grensene skal kunne

fravikes for bedrifter som i enkeltår faller under 7000 timer eller som ligger tett opp til de fastsatte
grensene.

Statnett har i e-post av 24. januar 2012 oversendt et notat om historisk bakgrunn for rabatten til
kraftintensiv industri og hvorfor grensen er satt på 15 MW og 7000 timer. Statnett har utdypet dette på

møte hos NVE 8. mars 2012.

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

energilovforskriften § 4-10.

NVE viser 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 energilovforskriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i
energilovforskriften § 9-3 gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i
eller i medhold av energiloven.

NVE legger til grunn at saken gjelder hvorvidt Statnett har anledning til å fastsette grenseverdier for
inndeling i kundegruppen kraftintensiv industri, og i så fall om Statnett har anledning til å fravike disse.

Nettselskapenes anledning til å fastsette tariffer

Nettselskapenes fastsettelse av tariffer er nærmere regulert i kontrollforskriften. Denne skal blant annet
legge grunnlaget for et effektivt kraftmarked, sikre at kraft overføres til riktig leveringskvalitet og pris,
og sikre at nettet utnyttes og utbygges på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte, jf.
kontrollforskriften § 1-1.

Statnett er ansvarlig for å utarbeide tariffer i sentralnettet som er i tråd med gjeldende regelverk. I

kontrollforskriften § 13-1 om prinsipper for utforming av punkttariffer står det blant annet at:

nettselskapet plikter å tilby alle som etterspør nettjenester ikke-diskriminerende og objektive
punkttariffer og vilkår.
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tariffene skal utformes slik at de i størst mulig grad gir signaler om effektiv utnyttelse og utvikling av
nettet.

tariffene kan differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basertpå relevante nettforhold.

Statnett skiller mellom kundegruppen kraftintensiv industri og øvrig forbruk. Kundegruppe er i
kontrollforskriften § 1-3 definert som "En avgrenset gruppe av sluttbrukere, avgrenset ut i fra likheter i
brukstid, leveringskvalitet og forbruksnivå".

Nettselskapene har frihet til selv å fastsette kundegrupper og å fordele kostnadene som ikke hentes inn
gjennom tariffens bruksavhengige ledd mellom kundegruppene, så lenge dette gjøres etter objektive og
kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold.

Kriteriene Statnett har fastsatt for kraftintensiv industri er forbruk over 15 MW i topplast og brukstid

over 7000 timer. NVEs vurdering er at inndeling i kundegruppen kraftintensiv industri kun etter kriterier
om topplast og brukstid er objektive og kontrollerbare kriterier, og dermed i tråd med
kontrollforskriften.

Norcem klager på at Statnett i realiteten håndhever disse kriteriene absolutt, til tross for at de i sine
tariffhefter for 2010 og 2011 skriver at bedrifter som ligger tett opp til de definerte grenseverdier etter
søknad kan defineres innenfor kraftintensiv industri. Statnetts tariffhefte for 2012 åpner ikke lenger for
særskilt vurdering etter søknad.

Etter NVEs vurdering står Statnett i utgangspunktet fritt til å avgjøre om grensen de har fastsatt skal
gjelde absolutt. Dersom Statnett skulle fravike fra de fastsatte grenseverdiene om topplast og brukstid vil
også dette måtte gjøres på bakgrunn av objektive og kontrollerbare kriterier og være basert på relevante
nettforhold. En skjønnsmessig vurdering av hvert enkelt tilfelle, uten kriterier som nevnt over, vil ikke
være i tråd med kontrollforskriften.

Vedtak

NVE finner ikke at Statnetts kriterier om topplast og brukstid for inndeling i kundegruppen kraftintensiv
industri er i strid med energiloven eller tilhørende forskrifter. NVE har derfor ikke grunnlag for å

pålegge Statnett å endre, eller å fravike fra disse kriteriene.

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 rwegnve,no


Med hilsen

Marit Lundteigen Fossdal Por i n Jonassen
avdelingsdirektør seksjonssjef
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Kopi: Statnett SF, Postboks 5192 Majorstua, 0302 OSLO


