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NVEs vurdering i klage på sentralnettstariffen - vedtak

Norsk Industri (NI) og Oljeindustriens Landsforening (OLF) klager på Statnetts fastsett
sentralnettstariffen for 2010 for kraftintensiv industri og petroleumsrelaterte virksomhe
NVE har valgt å behandle de to klagene samlet. Etter NVEs vurdering er Statnett sin
differensiering mellom petroleumsrelatert virksomhet og øvrig kraftintensiv industri
regelverket. NVE finner ikke at nivået på sentralnettstariffen for kraftintensiv industri
med regelverket.

Saksopplysninger

NI klager i brev av 18. november 2009 på Statnett sin fastsettelse av sentralnettstariffen for 2010 for
kraftintensiv industri. NI er av den oppfatning at Statnett sin tariffutforming er i strid med
kontrollforskriftens § 13-1 om ikke-diskriminerende tariffer som i størst mulig grad gir signaler om
effektiv utnyttelse og utvikling av nettet. Kraftintensiv industri sin langsiktige fleksibilitet tilsier etter
NI sin oppfatning at de residuale tariffleddene for denne kundegruppen skal settes lavere enn de
residuale leddene for produksjon.

Statnett kommer i brev av 16. desember 2009 med sine kommentarer til klagen fra NI. Mens
innmatingstariffen er fastsatt i henhold til foreslåtte europeiske retningslinjer, er kraftintensiv industri
og alminnelig uttak skilt i to kundegrupper grunnet deres ulike priselastisitet. Statnett skriver videre at
det innenfor gruppen kraftintensiv industri er til dels store ulikheter i nivået på priselastisiteten, noe
som medfører at petroleumsrelaterte virksomheter blir tariffert som alminnelig forbruk.

I brev av 3. februar 2010 kommer Statnett med ytterligere kommentarer til klagen fra NI. Statnett
skriver at for å legge til rette for en effektiv utvikling av nettet bør kunder med høyt forbruk, lang
brukstid og langsiktig fleksibilitet tilbys en lavere sentralnettstariff. Differensieringskriteriene for
kraftintensiv industri er derfor kunder med langsiktig fleksibilitet , som har 15 MW uttak i topplast og
en brukstid på mer enn 7000 timer.

Statnett skriver at det er effekt som er dimensjoneringskriteriet for nettet, og et høyt forbruk med lang
brukstid sørger for at nettet utnyttes jevnt over hele året. Dersom en kunde med høyt forbruk og lang
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brukstid skulle koble seg av nettet, kan dette for eksempel medføre at kraft blir innestengt. Kunder
med høyt forbruk og lang brukstid bidrar derfor til en effektiv utnyttelse av det allerede utbygde nettet.

Langsiktig fleksibilitet premieres tariffmessig for å bidra til å unngå fremtidige nettinvesteringer som
medfører økte samfunnsøkonomiske kostnader, og Statnett nevner enkelte rapporter som støtter opp
under antakelsen om at kraftintensiv industri er mer langsiktig fleksibel enn annet forbruk. Videre vil
det være positivt for den fremtidige utnyttelsen av sentralnettet å bidra til at kunder med langsiktig
fleksibilitet som også har et høyt forbruk og lang brukstid er lokalisert i sentralnettet. Kunder med
høyt forbruk, lang brukstid og langsiktig fleksibilitet bør derfor tilbys en lavere sentralnettstariff.

Videre skriver Statnett at deler av industrien som er langsiktig fleksible også er fleksibel på kort sikt,
og at behovet for denne fleksibiliteten vil øke i tiden fremover. En viktig årsak til dette er større
innslag av uregulert kraftproduksjon. Etter Statnetts oppfatning er også ivaretakelse av markedene for
de ulike produktene basert på kortsiktig fleksibilitet en begrunnelse for tariffmessig differensiering
mellom kraftintensiv industri med langsiktig fleksibilitet og øvrig forbruk.

OLF klager i brev av 29. januar 2010 på at Statnett har ekskludert petroleumsrelaterte virksomheter fra
forbruksgruppen kraftintensiv industri. OLF mener at det ikke medfører riktighet at
petroleumsrelaterte virksomheter er mindre fleksible enn andre virksomheter som inngår i
forbruksgruppen kraftintensiv industri. Kravene som Statnett stiller til kortsiktig og langsiktig
fleksibilitet er ikke kvantifisert, og er dermed etter OLFs oppfatning ikke tråd med forskriftens krav
om kontrollerbare kriterier.

I brev av 4. mars 2010 kommer Statnett med sine kommentarer til klagen fra OLF. Statnett skriver at
både kraftintensiv industri og petroleumsrelatert virksomhet er relevante måter å gruppere på i
tarifforstand, når grupperingen gjøres for å skille på fleksibilitet. Statnett skriver også at de rapportene
som ble nevnt i Statnett sitt brev av 3. februar 2010 bygger opp under deres antakelse om at
petroleumsrelatert virksomhet ikke er like langsiktig fleksible som resten av kraftintensiv industri.

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 sine tariffer. I tråd med forskriften er nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffer
som er i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Dersom NVE likevel får infonnasjon om at et
nettselskap har en tariffpraksis som er i strid med regelverket, kan NVE treffe vedtak med hjemmel i
kontrollforskriftens § 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."

NVE vil innledningsvis påpeke at et forvaltningsorgan ikke har noen plikt til å imøtegå alt det en part
har anført NVE vil ta for seg partenes anførsler ut fra det som har relevans for saken og det som ellers
er av betydning for å begrunne vår avgjørelse.

NVE har valgt å behandle klagene fra NI og OLF samlet. NVE legger til grunn at klagene dreier seg
om Statnett sin fastsettelse av sentralnettstariffen for 2010 for kraftintensiv industri og
petroleumsrelaterte virksomheter.

I kontrollforskriftens formålsparagraf står det blant annet at forskriften skal legge grunnlag for et
effektivt kraftmarked og kontroll av nettvirksomheten som et naturlig monopol. Forskriften skal også
sikre at kraft overføres til riktig leveringskvalitet og pris, og at nettet utnyttes og utbygges på en sikker



Forskriften trådde i kraft 1. januar 2007.
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og samfunnsmessig rasjonell måte. Kontrollforskriften setter videre rammene for hvordan
nettselskapene kan utarbeide sine tariffer. Rammene er ment å sikre at kontrollforskriftens
formålsparagraf oppfylles. Nettselskapene er selv ansvarlig for å utarbeide tariffer som er i tråd med
regelverket. I kontrollforskriftens § 13-1 om prinsipper for utforming av punkttariffer står det blant
annet at:

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

• Tariffene skal utfonnes slik at de i størst mulig grad gir signaler om effektiv utnyttelse og
effektiv utvikling av nettet

• Tariffene kan differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante
nettforhold

I kontrollforskriftens § 1-3 er kundegruppe defmert som en avgrenset gruppe av sluttbrukere,
avgrenset ut i fra likheter i brukstid, leveringskvalitet og forbruksnivå.

Videre heter det i § 13-2 at tariffene for innmating og uttak skal bestå av bruksavhengige tariffledd
som varierer med kundens løpende uttak eller innmating av energi, og andre tariffledd. Andre
tariffledd har som funksjon å dekke nettkostnader som ikke dekkes gjennom bruksavhengige
tariffledd, og skal i minst mulig grad påvirke den løpende bruken av nettet.

I sentralnettet skal effektbaserte andre tariffledd for uttak fastsettes med utgangspunkt i kundens
effektbelastning i definerte referansetimer. Referansetimene skal så langt som mulig ikke kunne
forutsies av nettbrukeme.

For innmating skal avregnet mengde for andre tariffledd være basert på kraftverkets midlere
årsproduksjon. For kraftverk med installert ytelse mindre enn 1 MW skal avregnet mengde maksimalt
være 30 % av installert effekt multiplisert med 5000 timer.

Utover dette gir ikke kontrollforskriften klare føringer for hvordan kostnadene som ikke dekkes
gjennom bruksavhengige tariffledd skal fordeles mellom ulike kunder. Verken i energiloven, dens
forskrifter eller i deres forarbeider er det nedfelt noen klare prinsipp for kostnadsfordelingen mellom
innmating og uttak. Etter NVEs vurdering er det derfor kontrollforskriftens kapittel 13 som er styrende
for kostnadsfordelingen mellom ulike kundegrupper. Kontrollforskriftens kapittel 13 setter ingen krav
til at det er langsiktig fleksibilitet eller betalingsvilje for nettjenester som skal være
differensieringskriteriet ved fastsettelsen av kostnadsfordelingen mellom ulike kundegrupper.

Innmating

I forskrift nr 1563 av 20. desember 2006 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg IV nr.
20 (forordning (EF) nr. 1228/2003 om vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over
landegrensene) står det i vedlegg om forordning 1228/2003 blant annet at:

"Produsenter og forbrukere («last») kan pålegges avgift for nettilgang. Den andelen av den
samlede nettavgiften som bæres av produsentene skal, med forbehold for behovet for å sende
ut egnede og effektive lokaliseringssignaler, være lavere enn den andelen som bæres av
forbrukerne."



EU kommisjonen har igangsatt en prosess med å vedta bindende retningslinjer om tariffering av
produksjon, herunder verdien av den årlige nasjonale gjennomsnittlige innmatingstariffen per MWh.
Det er imidlertid ikke fastsatt noe konkret nivå på innmatingstariffen utover fordelingen gitt i forskrift
nr 1563 av 20. desember 2006.

Statnett øker innmatingstariffen fra 0,56 øre/kwh i 2009 til 0,8 øre/kwh i 2010. Etter NVEs vurdering
er ikke Statnetts fastsettelse av i innmatingstariffen i strid med verken kontrollforskriften eller forskrift
nr 1563.

Uttak
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Avregningsgrunnlaget for uttakskundenes andre tariffledd i sentralnettet korrigeres i dag med en
korreksjonsfaktor (k-faktoren). Korreksjonen innebærer blant annet at kraftintensiv industri i
sentralnettspunktet får et redusert andre tariffledd i forhold til øvrig forbruk. Alt uttak blir avregnet
etter deres gjennomsnittlige effektuttak i sentralnettets topplasttime.

NVEs vurderin av kla en fra OLF

NVE legger til grunn at Statnetts kriterier for å bli avregnet som kraftintensiv industri er sluttbrukere
som er langsiktig fleksible og som har mer enn 15 MW uttak i topplast og en brukstid på mer enn 7000
timer. Petroleumsrelaterte virksomheter med mer enn 15 MW uttak i topplast og en brukstid på mer
enn 7000 timer blir ikke avregnet som kraftintensiv industri, da de av Statnett antas å ikke være like
fleksible på lang sikt som øvrig kraftintensiv industri.

Dersom det totalt sett er til gunst for et samlet norsk overføringsnett at kunder med langsiktig
fleksibilitet er tilknyttet nettet, kan en lavere sentralnettstariff for denne kundegruppen bidra til
måloppnåelse av at tariffene skal bidra til en effektiv utnyttelse og utvikling av nettet. Om kunder med
langsiktig fleksibilitet skal kunne være til gunst for nettet, må en eventuell nettleie som settes så høyt
at disse kundene kobler seg av nettet eller neddimensjonerer sitt overbelastningsvem, medføre en
mindre optimal utnyttelse og utvikling av nettet. Hvis det er ledig kapasitet i nettet, kan dette skje hvis
det ikke eksisterer alternative brukere av nettet som kan erstatte den lasten som forsvinner ved at
brukere med langsiktig fleksibilitet kobler seg av nettet/neddimensjonerer sitt overbelastningsvern.
Det kan innebære et samfunnsøkonomisk tap ettersom ledig kapasitet i nettet ikke blir utnyttet.

Alternativt kan uttakskunder med langsiktig fleksibilitet være til gunst for nettet gjennom at de totalt
sett reduserer eller utsetter behov for nyinvesteringer eller reinvesteringer i nettet. Om denne typen
kunder totalt sett bidrar til å redusere de samlede kostnadene i nettet, bør denne reduksjonen kunne
representeres gjennom lavere andre tariffledd enn øvrige uttakskunder. Forbruket som da totalt sett
bidrar til å redusere investeringsbehovet i sentralnettet, blir dermed tilgodesett for dette gjennom
sentralnettstariffen

NVE vil bemerke at den langsiktige fleksibiliteten ikke må forveksles med kortsiktig fleksibilitet, som
så langt som mulig bør belønnes gjennom prissignaler som energiledd, kraftpris, tariffer for utkoblbart
forbruk, betaling for reguleringstjenester m.v.

NVE kan ikke se at det er fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon på at kunder med langsiktig
fleksibilitet samlet sett er til gunst for nettet. Etter NVEs vurdering er derfor Statnetts differensiering
av sentralnettstariffen etter langsiktig fleksibilitet i strid med regelverkets bestemmelser om ikke-
diskriminerende tariffer som kan differensieres etter obj ektive og kontrollerbare kriterier basert på
relevante nettforhold.



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. Kunder med høyt effektuttak og lang brukstid vil bidra til at nettet
utnyttes på en effektiv måte uavhengig av deres langsiktige fleksibilitet. Differensieringen vil da være
basert på relevante nettforhold. Videre vil kriteriene være objektive, kontrollerbare og ikke-
diskriminerende, samt at inndelingen av kundegruppen vil  være  i tråd med kontrollforskriftens
defmisjon av en kundegruppe som en avgrenset gruppe av sluttbrukere, avgrenset ut i fra likheter i
brukstid, leveringskvalitet og forbruksnivå.

Det innbærer at om Statnett viderefører kriteriene for å bli avregnet som kraftintensiv industri fra
2009, dvs. sluttbrukere med mer enn 15 MW uttak i topplast og en brukstid på mer enn 7000 timer, så
må også petroleumsrelaterte virksomheter som tilfredsstiller disse kriteriene bli avregnet som
kraftintensiv industri.

NVEs vurderin av kla en fra NI
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Slik NVE oppfatter Statnetts brev av 16. desember 2009 er det ikke produksjonens langsiktige
fleksibilitet som er bakgrunnen for fastsettelsen av innmatingstariffen. Bakgrunnen er en
harmonisering av innmatingstariffen i Nordelområdet, og en tilpasning til forventede bindende
retningslinjer på området. Etter NVEs vurdering er dette et relevant forhold som det kan tas hensyn til
ved fastsettelsen av andre tariffledd for innmating. NVE kan ikke se at Statnetts fastsettelse av tariffen
for kraftintensiv industri medfører en diskriminering av tariffene mellom produksjon og kraftintensiv
industri. Kontrollforskriftens kapittel 13 setter ingen krav til at det er langsiktig fleksibilitet eller
betalingsvilje for nettjenester som skal være differensieringskriteriet ved fastsettelsen av
kostnadsfordelingen mellom ulike kundegrupper. Med bakgrunn i NVEs vurdering om at
sentralnettstariffen ikke kan differensieres etter langsiktig fleksibilitet, er verken innmatingstariffen
eller uttakstariffen differensiert med langsiktig fleksibilitet som kriterium.

NVE vil også vise til klagen fra blant annet Prosessindustriens Landsforening i 2001 på Statnetts
fastsettelse av sentralnettstariffen. Der argumenterte Statnett blant annet med at innmating jevnt over
har lavere krav til leveringskvalitet enn uttak, noe som var et av forholdene som var avgjørende for at
Statnett den gang reduserte innmatingstariffen. NVE vurderte den gang dette som et relevant hensyn
som kunne tillegges vekt ved fastsettelse av kostnadsfordelingen mellom innmating og uttak, noe som
Olje- og energidepartementet støttet i sin behandling av saken. Etter NVEs vurdering er dette fremdels
et relevant forhold som kan tillegges vekt ved fastsettelsen av kostnadsfordelingen mellom innmating
og uttak.

Sentralnettstariffen for uttak har i den senere tid variert mye mellom ulike år. I 2008 var tariffsatsen
for uttak 163 kr/kW, i 2009 var den på 95 kr/kW og i 2010 er den 341 kr/kW. Tariffsatsen for uttak i
2011 er prognosert til 219 kr/kW. Selv om kraftintensiv industri har hatt en lavere sentralnettstariff
enn øvrig uttak i disse årene, har også denne kundegruppen opplevd til dels store svingninger i
sentralnettstariffen. NVE anser store svingninger i sentralnettstariffen som uheldig for alle tilknyttede
kunder, og oppfordrer Statnett i senere prisstrategier til å se på prisstrategier som reduserer denne type
svingninger.



Vedtak

NVE finner at Statnett tariffwaksis er i strid med kontrollforskriftens § 13-1 bokstav c) og e) om at
nettselskapet plikter å tilby alle som etterspør nettjenester ikke-diskriminerende og objektive
punkttariffer som kan differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante
nettforhold. Statnett kan med tilgjengelig dokumentasjon ikke differensiere uttakstariffen med
langsiktig fleksibilitet som et kriterium. NVE finner ikke at nivået på sentralnettstariffen for
kraftintensiv industri er i strid med regelverket.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt
underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens 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

Marit Lundteigen Fossdal Tor nn Jonassen
avdelingsdirektør seksjonssjef

Side 6


