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NVEs vurdering i klage på avslag om avregning som KII — vedtak
Nordisk Energikontroll AS klager på Statnett SF sitt avslag på søknad om avregning som
kraftintensiv industri (KII) for bedriftene i Raufoss Næringspark ANS, og ber subsidiært om at
rabattordningen for KII bedrifter fjernes. NVE har vurdert Statnett SF sin tariffpraksis etter
gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter. NVE kan ikke finne at Statnett SF har en
tarifferingspraksis som er i strid med regelverket.

Saksopplysninger

NVE viser til klage datert 28.04.2011 fra Nordisk Energikontroll AS på vegne av bedriftene i Raufoss
Næringspark ANS. Klager ønsker at enkeltbedriftene i Raufoss Næringspark ANS skal avregnes som
kraftintensiv industri i sentralnettet. Raufoss Næringspark ANS er kunde hos Eidsiva Nett AS som igjen
er kunde hos Statnett SF. Nordisk Energikontroll AS skriver at hver av bedriftene i Raufoss
Næringspark ANS oppfyller kravet om 7000 t brukstid, men at de enkeltvis ikke har forbruk over 100
GWh. Samlet oppfyller bedriftene i industriparken kravene til avregning som KII.

Bedriftene i Raufoss Næringspark ANS var tidligere organisert som en bedrift og senere oppsplitting har
ikke medført nettmessige konsekvenser i følge Nordisk Energikontroll AS, som mener organisering ikke
skal ha betydning for avregningen. Nordisk Energikontroll AS hevder de kraftintensive bedriftene i
Raufoss Næringspark ANS indirekte blir diskriminert og straffet for en mer samfunnsmessig rasjonell
organisering av bedriftene i industriparken. Videre anføres at dagens praktisering av KII ordningen ikke
er objektiv for bedriftene i Raufoss Næringspark ANS.

Statnett SF har i brev av 18.08.2010 avslått søknad om avregning som KII for bedrifter i Raufoss
Næringspark ANS. Søknaden ble sendt via Eidsiva Nett AS som er kunde hos Statnett SF.

NVE har i brev av 20.05.2011 bedt Statnett SF gi sine kommentarer til saken.

Statnett SF skriver i brev av 09.06. 2011 at KII ordningen ble innført for å legge til rette for utvikling av
nettet ved at kunder med høyt forbruk, lang brukstid og langsiktig fleksibilitet skulle tilbys lavere
sentralnettstariff. Siden det er effekt som er dimensjoneringskriteriet for nettet vil kunder med høyt
forbruk og lang brukstid bidra til effektiv utnyttelse av det allerede utbygde nettet, mens en flytting eller
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nedleggelse av KH vil kunne medføre økte kostnader for sentralnettet. Statnett SF har derfor satt
differensieringskriteriene på 15  MW  uttak i topplast og en brukstid på mer  enn  7000 timer. Statnett SF
viser for øvrig til mer utførlig redegjørelse i deres brev av 16.12.2009 og av 03.02.2010, sendt til NVE i
forbindelse med en tidligere klagesak.

Statnett SF skriver videre at de kun ser på enkeltkunder når kraftkrevende industri blir vurdert i forhold
til godkjenning som KII. Statnett SF påpeker at definisjonen av KH gjelder enkeltbedrifter eller kunde,
og at denne ikke kan summeres opp til å gjelde for et område eller en samling kunder.

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 bestemmelser gitt i
eller i medhold av energiloven.

NVE legger til grunn at klagen gjelder hvorvidt Statnett SF sine vilkår for KII-rabatt er objektive og
ikke-diskriminerende, jf. kontrollforskriften § 13-1 bokstav c) og e). Subsidiært ber Nordisk
Energikontroll AS om at ordningen fjernes.

Tariffene i sentralnettet

Nettselskapenes fastsettelse av tariffer er nærmere regulert i kontrollforskriften. Forskriften skal blant
annet legge grunnlag 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.

For sentralnettet er Statnett SF selv ansvarlig for å utarbeide tariffer som er i tråd med regelverket.
Kontrollforskriftens § 13-1 angir prinsipper for utforming av punktariffer. Her heter det i bokstav c), d)
og e):

nettselskapet plikter å tilby alle som etterspør nettjenester ikke-diskriminerende og objektive
punkttariffer og vilkår.

tariffene skal utformes slik at de i størst mulig grad gir signaler om effektiv utnyttelse og
effektiv utvikling av nettet.

tariffene kan chfferensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante
nettforhold.

Dette innebærer at Statnett SF har anledning til å dele kundene inn i grupper som tilbys ulike tariffer, så
lenge kriteriene som legges til grunn for inndelingen er objektive og kontrollerbare, og at inndelingen er
basert på relevante nettforhold. En kundegruppe er i kontrollforskriften § 1-3 definert som:  "En
avgrenset gruppe av sluttbrukere, avgrenset ut i fra likheter i brukstid, leveringskvalitet og
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forbruksnivå."  Kundene i sentralnettet er delt inn i kundegruppene produksjon, kraftintensiv industri
(KII) og øvrig forbruk. I tillegg kommer utkoblbart forbruk for kunder med redusert krav til
leveringssikkerhet.

Kundegruppen KII

Kundegruppen KII er definert som forbruk over 15 MW i topplast og brukstid over 7000 timer. Brukstid
fremkommer ved å dividere samlet energiuttak (MWh) gjennom året med forbruk i topplasttimen.
Statnett SF sin definisjon er begrunnet med nettmessige forhold, og må ikke forveksles med de
næringsgrupper Statistisk Sentralbyrå anser som kraftintensive.

NVE har tidligere vurdert Statnett SF sine kriterier for inndeling i kundegruppen KII. I vedtak av 17.
03.2010 side 5 første avsnitt heter det: "En inndeling av kundegruppen kraftintensiv industri kun etter
kriteriene sluttbrukere med mer enn 15 MW uttak i topplast og en brukstid på mer enn 7000 timer vil
etter NVEs vurdering være i tråd med kontrollforskriftens bestemmelser."

Det er svært vanskelig å sette en objektiv grense for når en bedrift skal oppfattes som kraftintensiv i
tariffmessig forstand. NVE kan ikke se at det er fremkommet opplysninger som gjør grensen på 15 MW
mindre objektiv eller mer diskriminerende enn andre forbruksgrenser. NVE står denned fast ved
vurderingen om at de ovenfor nevnte kriterier for avregning som KII er i tråd med kontrollforskriftens
bestemmelser.

Selv om NVE ikke finner at Statnett SF sine kriterier for inndeling i kundegruppen KII1 er i strid med
kontrollforskriften, innebærer dette likevel ikke at andre grenser eller kriterier også vil kunne være i
henhold til kontrollforskriften. NVE finner imidlertid ikke grunnlag for å pålegge Statnett SF å endre
kriterier for inndeling i kundegrupper så lenge gjeldende inndeling er i henhold til kontrollforskriften.

Håndtering av næringsparker

Statnett SF skriver at definisjonen av KII gjelder enkeltbedrifter eller kunder, og ikke kan summeres opp
til å gjelde for et område eller en samling kunder. Statnett SF oppgir i brev av 2009 at heller ingen andre
næringsparker er definert som Kll-kunder i sentralnettet. Dersom Statnett SF hadde åpnet for å vurdere
fiere sluttkunder samlet, ville det etter NVEs oppfatning by på utfordringer, i forhold til bestemmelsene i
kontrollforskriften § 13-1, når det gjelder avgrensningen av hvilke sluttbrukere som skulle kunne
vurderes samlet. Det er den til enhver tid gjeldende organiseringen av bedriftene eller nettkundeforhold
som skal legges til grunn i vurderingen om innplassering i kundegruppe. Historisk organisering eller
kundeforhold bør etter NVEs oppfatning ikke tillegges vekt.

NVEs vurdering er at Statnett SF har anledning til å vurdere hver bedrift eller kunde for seg, uten at
Raufoss Næringspark ANS med hjemmel i kontrollforskriften kan kreve en samlet vurdering av
bedriftene i industriparken, så lenge disse har hvert sitt tilknytningspunkt.

KII-rabatt i underliggende nett

NVE oppfatter at hver av bedriftene i Raufoss Næringspark ANS er kunde hos Eidsiva Nett AS. Det er
dermed Eidsiva Nett AS som tarifferer bedriftene i industriparken, og ikke Statnett SF. Selv om Eidsiva
Nett AS ikke får KII-rabatt hos Statnett SF på bakgrunn av forbruk hos bedriftene i Raufoss
Næringspark ANS, er ikke dette til hinder for at Eidsiva Nett AS kan praktisere egne kriterier for
inndeling i kundegrupper i deres nett, forutsatt at også disse kriteriene er i tråd med kontrollforskriften.

Sluttkunder med mer enn 15 MW uttak i topplast og en brukstid på mer enn 7000 timer
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Det er ingen krav i kontrollforskriften om at rabatt i overliggende sentralnett utløst av en eller flere
kunder i underliggende regional- eller distribusjonsnett skal videreføres denne eller disse kundene. Det
vil være opp til Eidsiva Nett AS om de viderefører en eventuell rabatt med samme KI1 definisjon som
Statnett SF, eller om en eventuell rabatt fordeles på flere eller alle forbrukskunder hos selskapet, så
legge dette gjøres i henhold til regelverket.

KII-ordningen.

Nordisk Energikontroll AS anfører subsidiært at de ønsker ordningen med rabatt for KI1 kunder fjernet.

Statnett SF avregner forbruk gjennom den såkalte k-faktor modellen. Ved hjelp av k-faktormodellen
fastsettes avregningsgrunnlaget for KII og øvrig forbruk. Forbruk som er samlokalisert med produksjon
gis lavere tariffkostnad sammenlignet med forbruk i et rent uttakspunkt. Modellen har en
korreksjonsfaktor som gir en ytterligere rabatt for forbruk som er definert som K11. Også andre kunder
som er tilknyttet samme punkt som K11 vil nyte godt av denne rabatten. I likhet med selve k-
faktormodellen er ikke nivået på korreksjonsfaktoren for KII fastsatt i forskrift.

NVE har i vedtak av 17.03.2010 vurdert nivået på rabatten som innvilges kundegruppen KII. I vedtaket
side 6 første avsnitt står: "NVE finner ikke at nivået på sentralnettstariffen for kraftintensiv industri er i
strid med regelverket." Korreksjonsfaktoren i avregningsgrunnlaget for KII som avgjør hvor stor rabatt
KII får har ikke endret seg fra 2010 til 2011. NVE finner derfor ikke grunn til å endre vår vurdering om
at nivået på rabatten er innenfor regelverket.

Ettersom både inndelingen i kundegrupper og nivået på rabatten anses å være innenfor regelverket, kan
ikke NVE finne at ordningen er i strid med regelverket. NVE finner derfor ikke grunnlag for å pålegge
Statnett SF å f.jerne ordningen.

Orientering om på klaget vedtak

NVE gjør oppmerksom på at NVEs vedtak av 17.03.2010 er påklaget til Olje- og energidepartementet.
Saken er for tiden under behandling hos Olje- og energidepartementet.

Vedtak

NVE finner ikke at Statnett SF sin inndeling i kundegruppen KII er i strid med kontrollforskriften. NVE
finner heller ikke at nivået på sentralnettstariffen for KII er i strid med kontrollforskriften. NVE finner
ikke grunnlag for å pålegge Statnett SF å fjerne ordningen med rabatt for KII.
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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

.11••••  ...

M‘L'A‘arit Lundteigen Fossdal
avdelingsdirektør

SA6 t, "------

Tor n Jonassen
seksjonssjef
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