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NVEs vurdering i klage - vedtak
Foreningen Bergen Handelsstands Aldersboliger klager på BKK Nett AS sitt avslag på søknad om
å etablere fellesmåling. NVE har vurdert BKK Nett AS sin vurdering etter gjeldende regler i
energiloven og tilhørende forskrifter. NVE kan ikke finne at BKK Nett AS har en praksis for
individuell måling av boenheter som er i strid med regelverket.

Saksopplysninger

Foreningen Bergen Handelsstands Aldersboliger klagde i brev av 16. september 2010 på BKK Nett AS
sitt avslag på søknad om fellesmåling av to bygg med henholdsvis 40 og 50 boenheter.

Bergen Handelsforenings Aldersboliger søkte om fellesmåling med bakgrunn i kontrollforskriftens § 14-
3, hvor det heter at "Nettselskapene skal på forespørsel tilby måling og avregning per felles
inntaksledning når måling og avregning etter § 13-1 h) gir urimelige merkostnader.".

Urimelige merkostnader ved individuell måling er i klagen primært begrunnet ved at: "BKKE har

opplyst at dagens linjeleie minus andel fastledd nett til netteier og bortfall avmånedlig fastpris ville bety

årlig kostnadreduksjon pr. boenhet på 1.200 NOK".

BKK Nett AS gir sitt tilsvar på klagen i brev av 28. ok-tober 2010. Ibrevet begrunner BKK Nett AS sitt
avslag på søknaden om fellesmåling med at: "boenhetene i boligsamvirket i dag er individuelt målt og
avregnet. En overgang til fellesmåling vil etter vår vurdering være i strid med intensjonen i § 13-1." og
videre at: "En overgang til fellesmåling vil medføre en samfunnsmessig merkostnad gjennom etablering

av et fellesmålt anlegg med relativt kort levetid."

NVEs vurdering

NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. 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. Dersom NVE får informasjon om at et
nettselskap har en tariffpraksis som er i strid med regelverket, kan NVE treffe vedtak med hjemmel i
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kontrollforskriften § 18- 1, som sier at:  "Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg som er
nødvendige for gjennomføring av denne forskriften og vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges vassdrags-
og energidirektorat i medhold av energiloven."

NVEs regulering av nettselskapene

NVE regulerer nettselskapene i medhold av energiloven med tilhørende forskrifter. Ettersom
nettselskapene har monopol på overføring av strøm er de underlagt økonomisk regulering av NVE.
Denne går ut på at NVE hvert år setter en øvre grense for hvor høye inntekter nettselskapene kan hente
inn gjennom nettleien.

Nivået på inntektsrammen blir fastsatt slik at inntekten over tid skal dekke kostnadene ved effektiv drift,
utnytting og avskriving av nettet, og gi en rimelig avkastning på investert kapital. NVE kontrollerer
hvert år hvorvidt inntektene fra nettvirksomheten har vært høyere enn det inntektsrammen tillater.
Dersom dette er tilfellet, blir det aktuelle nettselskapet pålagt å betale denne merinntekten tilbake til
kundene gjennom lavere nettleie de påfølgende årene. Selskap som har tatt inn mindre enn det
inntektsrammen tillater, har mulighet til å ta inn tilsvarende mer de påfølgende årene.

Fellesmåling

Besparelsen for kunder med fellesmåling vil normalt ligge i redusert nettleie, ved differansen mellom de
bruksuavhengige leddene ved fellesmåling og summen av fastleddene ved individuell avregning.
Fellesmåling av sluttkunder fører til at nettselskapet får færre kunder å dele de faste kostnadene i nettet
på. Med unntak av de kundespesifikke kostnadene blir ikke de totale kostnadene for nettselskapet
redusert. Dette innebærer at de besparelser noen kunder har ved overgang til fellesmåling i neste
omgang må bekostes av nettselskapets øvrige kunder.

NVE har ønsket å begrense de urimelige fordelingsvirkninger som kan følge av fellesmåling. Dersom et
stort antall boligblokker fellesmåles, vil bortfallet av tariffmntektene hentes inn, ved at tariffen for andre
kunder økes, og/eller ved at tariffen for fellesmålte kunder økes. Dette fordi den største delen av
kostnadene ved nettdrift er faste kostnader forbundet med utbygging og vedlikehold av overføringsnettet
til kundene, som ikke reduseres selv om en del kunder fellesmåles.

I tilfeller der individuell måling og avregning vil medføre urimelige merkostnader, skal nettselskapene
ved forespørsel tilby fellesmåling, jf kontrollforskriftens § 14-3. NVE har inldudert kontrollforskriftens
§ 14-3 som en unntaksbestemmelse. Bestemmelsen har som formål å gi kundene mulighet for
fellesmåling i tilfeller der individuell måling og avregning medfører urimelige merkostnader. Med
urimelige merkostnader mener NVE når den samlede kostnaden hos kunde og nettselskap ikke står i
forhold til den samlede nytte som forventes oppnådd ved individuell måling. Bestemmelsen er ment å
tillate fellesmåling i tilfeller der individuell måling må anses som samfunnsmessig lite rasjonelt.

§ 14-3 vil i hovedsak kun gjelde for eksisterende fellesmålte kunder og vil primært kunne gjelde i to
tilfeller:

I tilfeller der den elektriske installasjonen ikke er inndelt i forhold til de enkelte kundenes
uttaksområde. Dette kan være tilfeller hvor det kreves store ombygginger av de elektriske
installasjonene for at de aktuelle boenheter eller fritidsboliger lar seg måle.

I tilfeller hvor hyppige endringer i kundemasse medfører store administrative kostnader for
nettselskapet, og hvor nettselskapet ikke er den som må anses å være mest effektiv i å håndtere
de aktuelle kundeforhold.
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Nettselskapet må i slike tilfeller gjøre en individuell vurdering om hvorvidt de aktuelle boenheter i
matrikkelen er av en slik karakter, som gjør at de enkelte enhetene bør måles og avregnes individuelt av
nettselskapet.

Primært vil urimelige merkostnader kunne oppstå i tilfeller der kostnader ved installasjon av målere og
tekniske ombygginger som følge av overgangen til individuell måling er store. For boenheter hvor
måleren allerede er installert og hver enkelt boenhet allerede er målt individuelt vil retten til fellesmåling
kun gjelde i ekstraordinære tilfeller.

NVE kan ikke se at BKK Nett AS har en praksis for måling og avregning av boenheter som strider med
forskriftens bestemmelser.

Vedtak

NVE finner ikke at BKK Nett AS sin tariffpraksis er i strid med § 14-3 i kontrollforskriften.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt
underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage skal
begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Vi foretrekker
elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen
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