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NVEs vurdering i klage på tariffering i Årdal - vedtak
AdvokatfirmaetHaavindpåvegneavÅrdalEnergiKF klagerpåNorskHydroASAsin
tarifferingav nettanleggenei Årdal.NVEharvurdertNorskHydroASAsintariffpraksisetter
gjeldenderegleri energilovenog tilhørendeforskrifter.NVEkanikkefinneat NorskHydroASA
haren tarifferingspraksissomer i stridmedregelverket.

Saksopplysninger

NVE viser til klage datert 1. februar 2012 fra Advokatfirmaet Haavind på vegne av Årdal Energi KF.

Av brevet fremgår det at klagen gjelder Norsk Hydro ASA (heretter kalt Hydro) sin varslede tariffering
av Årdal Energi KF, det reises innsigelser mot den varslede inntekstrammen for Hydro sitt nett i Årdal
og at klagen også retter seg mot Hydro sin tariffering av kostnader fra overliggende nett.

Det vises i klagen til at Årdal-samfunnets tilknytning gjennom Hydros anlegg i industriområdet i Øvre
Årdal og Årdalstangen i praksis hittil har blitt håndtert som om tilknytningen var direkte mot
regionalnettet i området. Hydro har tidligere ikke tariffert noen kostnader i eget nettanlegg overfor Årdal
Energi KF. Det stilles spørsmål ved om Hydro har anledning til å endre disse etablerte ordningene, hvor
nettkostnader fra industrianleggene ikke er blitt tariffert lokalsamfunnet.

Det vises videre i klagen til NVEs varslede inntektsramme for Hydro sine anlegg. Ifølge klagen må
NVE foreta en avgresning av de nettanlegg og de kostnader som skal inngå i grunnlaget for beregningen
av inntektsrammen, slik at nettanlegg etablert for å dekke særlige behov ikke inngår i nettselskapets
inntektsramme.

Av klagen fremgår det at Statnett frem til 2010 tarifferte både Hydro og Årdal Energi KF mot
regionalnettet. Videre opplyses det at Statnett benyttet samme k-faktorjustering for henholdsvis Hydro
og Årdal Energi KF sine uttak. Etter at Hydro har overtatt videreføres ikke lenger k-faktorjusteringen fra
overliggende regionalnett til Årdal Energi KF. Etter Årdal Energi sitt syn skal Statnetts
tarifferingsordning opprettholdes til tross for at det er Hydro som nå videreformidler
regionalnettstariffen.
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NVE

NVE har i brev av 20. februar 2012 bedt Hydro gi sine kommentarer til saken. NVE ba spesielt om en
nærmere redegjørelse for utformingene av tariffene i Øvre Årdal og Årdalstangen, og spesielt hvilke
kriterier som er lagt til grunn for differensieringen av forbruk ved tariffering i Øvre Årdal.

Hydro viser i brev av 16. mars 2012 at tarifferingsgrunnlag og fordelingsprinsippene for tariffering av
Årdal Energi KF er nærmere beskrevet i blant annet brev til Årdal Energi KF datert 13. desember 2011.

Hydro opplyser at selskapet fakturerer kostnader til overliggende nett slik at Årdal Energi KF tarifferes
ut fra faktisk tilknytningspunkt til overliggende nett, dvs Hydros nett på Årdalstangen og i Øvre Årdal.
Videre opplyses det at Statnett sin praksis for fakturering av energiledd er videreført med et lite tillegg
som reflekterer tap i egne anlegg (satt lik for hele året), mens fakturering av fastledd baseres på den
såkalte k-faktormodellen. Hydro opplyser at fordelen av å ha produksjon i punktet er fordelt på lik linje
på alle kunder i både Øvre Årdal og på Årdalstangen.

Hydro opplyser at tarifferingsgrunnlaget for uttak i Årdal vil omfatte inntektsramme for nettet på
Årdalstangen og Øvre Årdal og andel av kostnader til overliggende nett.

Hydros tariffering i Årdal er i alle tilknytningspunkt basert på tilsvarende prinsipper, uavhengig av hvem
som er kunde i det aktuelle tilknytningspunktet.

I brev av 8. juni 2012 har Advokatfirmaet Haavind på vegne av Årdal Energi KF kommet med
kommentarer til brevet fra Hydro. Det bes også i brevet om at NVEs varsel om vedtak om
inntektsramme for Hydros nettanlegg i Årdal ikke iverksettes før klagesaken er avgjort.

NVEs vurdering

NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og
nettselskap om vilkår for tilknylning 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 bestemmelser gitt i
eller i medhold av energiloven.

NVE legger til grunn at det i denne saken klages på tildeling av inntektsramme til Hydro, Hydro sin
fordeling av kostnader i nettet i Årdal og fordeling av kostnadene fra overliggende nett ved tariffering av
Årdal Energi KF.

Inntektsrammefor Hydro

Det vises til NVEs brev datert 30. november 2011 til Advokatfirmaet Haavind med svar på kommentarer
til Hydros søknad om inntektsramme for nettanlegg i Årdal, samt til NVEs brev datert 29. november
2011, sendt i kopi til Advokatfirmaet Haavind, om avslag på søknad om inntektsramme for 2010 og
2011 for nettanlegg i Årdal.

I brevet datert 30. november 2011 heter det at:



Side 3

N V E

"NVE kan ikke se at det er hjemmel til å nekte Hydro inntektsrammepå deres nettanlegg i Årdal.
Inntektsrammen blir beregnet etter gjeldende bestemmelser i kontrollforskriften, og er basert på de
faktiske kostnadene Hydro har i det aktuelle nettet."

NVE kan ikke se at det er fremkommet opplysninger i klagen som endrer konklusjonen som fremgår av
NVEs ovennevnte brev. Etter NVEs vurdering skal inntektsrammen omfatte kostnader ved alle Hydros
nettanlegg uavhengig av hvem som benytter anleggene.

Tari~orming

Nettselskapenes fastsettelse av tariffer er nærmere regulert i kontrollforskriften. Forskriftens
bestemmelser skal legge grunnlag for et effektivt kraffinarked, 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.

Nettselskapene er selv ansvarlig for å utarbeide tariffer som er i tråd med til enhver tid gjeldende
regelverk. Nettselskap er i kontrollforskriftens § 1-3 definert som "Konsesjoncersorn eier
ovelforingsnett eller har ansvarfor nettjenester." For nettanlegg som eies av Hydro er det dermed
Hydro som er nettselskap, og som selv er ansvarlig for å utarbeide tariffer som er i tråd med regelverket.

Av kontrollforskriften § 13-1 fremgår det at alle nettselskap er ansvarlige for at det utarbeides tariffer
som er punktbaserte etter visse prinsipper. Blant hovedprinsippene er at nettselskapet skal gi adgang til
nettet på ikke-diskriminerende og objektive tariffer og vilkår, og at ved differensiering av tariffene skal
det legges til grunn objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold Videre fremgår
det at tariffene skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnader innenfor tildelt inntektsramme,
kostnader til overliggende nett, innebetalt eiendomsskatt og lovpålagt innbetaling til energifond.

Tariffene skal gi inntekter innenforfastsatt inntektsramme

Alle kunder som er tilknyttet et nettanlegg til en nettselskap skal bidra til å dekke kostnadene i nettet,
uavhengig av hvilke anlegg de som kunde selv benytter.

Nettselskapet har anledning til å differensiere betalingen fra de ulike kundene, ved at disse deles inn i
kundegrupper. Slik differensiering kan likevel kun skje på grunnlag av objektive, ikke-diskriminerende
og relevante nettforhold.

Differensiering av tariffen

Norsk Hydro har innenfor gjeldende regelverk frihet til selv å fastsette kundegrupper og fordele
kostnadene som ikke dekkes gjennom tariffens bruksavhengige tariffiedd (energileddet) mellom
kundegruppene, så lenge dette gjøres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante
nettforhold.

Norsk Hydro opplyser at selskapet benytter k-faktormodellen, ved tariffering av effektledd, etter samme
modell som Statnett.

Statnett avregner forbruk etter den såkalte k-faktormodellen. Ved bruk av k-faktormodellen fastsettes
avregningsgrunnlaget for forbruk. Forbruk som er samlokalisert med produksjon gis en lavere
tariffkostnad sammenliknet med forbruk i et rent uttakspunkt. Modellen innebærer videre at det gis en
ytterligere kostnadsreduksjon for forbruk definert som kraftintensiv industri. Dersom det er kraftintensiv
industri tilknyttet et uttakspunkt, vil også andre uttakskunder tilknyttet det samme punktet nyte godt av
denne rabatten.

Verken k-faktormodellen eller kostnadsreduksjonen for KII er fastsatt i forskrift.
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Ved fastsettelse av tariffene skiller Statnett mellom kundegruppene kraftintensiv industri og øvrig
forbruk. Kundegruppen kraftintensiv industri er definert som forbruk over 15 MW i topplast og brukstid

over 7000 timer.

NVE har i tidligere saker vurdert Statnett sine kriterier for inndeling i kundegruppen kraftintensiv

industri. NVEs vurdering er at en inndeling basert på effektuttak i topplast og brukstid er objektive og
ikke-diskriminerende kriterier, som er innenfor kontrollforskriften. Statnett sin inndeling i kundegrupper

er også stadfestet av Olje- og energidepartementet, blant annet i brev datert 22. mai 2012

Tariffering av kostnader til overliggende nett

Kostnader til overliggende nett inngår som en del av den samlede tillatte inntekten som utgjør

grunnlaget for utformingen av tariffene, jf § 13-1 g).

Kontrollforskriften gir ikke grunnlag for å avgjøre hvordan Norsk Hydro AS skal videreføre rabatten de
rar fra Statnett. Kontrollforskriften er ikke til hinder for at Hydro fordeler rabatten på en annen måte enn
det som følger av avregningen fra Statnett. Hydro må likevel påse at tariffene for tilknytning til og btuk

av deres nett tilfredsstiller kontrollforskriftens krav i § 13-1. Spesielt gjelder dette at Norsk Hydro må
tilby alle som etterspør nettjenester ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår.

K-faktor mot regionalnettet har kun betydning for kostnader til overliggende nett. Selv om Norsk Hydro
får en rabatt hos Statnett for alt forbruk i utvekslingspunktet på bakgrunn av at det også er tilknyttet

forbruk defmert som kraftintensiv industri, er det ikke til hinder for at Norsk Hydro kan praktisere egne
kriterier for inndeling i kundegrupper og tariffering av disse i deres eget nett. Dette kan føre til at
kostnader til overliggende nett fordeles på en annen måte enn det som direkte følger av tarifferingen mot
overliggende regionalnett.

Vedtak

NVE finner ikke at Hydro har en tariffpraksis som er i strid med § 13- 1 i 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. fvl. 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

+t,
Marit Lundteigen Fossdal o n se
avdelingsdirektør seksjonssjef
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Kopi: Norsk Hydro ASA, Drammensveien 260, 0283 Oslo


