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NVEs vurdering i klage på Agder Energi Nett AS sin
marginaltapstariffering - vedtak

Mydland Kraftverk AS klager på Agder Energi Nett AS sin beregning av marginale tap i
regional og clistribusjonsnett. NVE har vurdert Agder Energi Nett sin tariffpraksis etter
gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter. NVE kan ikke finne at Agder Energi
Nett har en tarifferingspraksis som er i strid med regelverket.

Saksopplysninger

NVE mottok 11. mai 2009 en klage fra Isak A. Liland på vegne av Mydland Kraftverk AS. I brevet
klages det på AEN sin beregning av marginale tap. Klager ber videre om at AEN skal utlevere
beregningsgrunnlaget for beregning av marginale tap.

NVE ba i brev av 27. mai 2009 Agder Energi Nett AS gi sin kommentar til klagen. NVE ba om en
nærmere beskrivelse av beregningsgrunnlaget for tarifferingen av Mydland Kraftverk AS, samt en
beskrivelse av Agder Energi Nett AS sine rutiner for å håndtere informasjonsplikten overfor sine
kunder, jf. kontrollforskriftens § 13-5.

I brev av 19. juni 2009 gir AEN sine kommentarer knyttet til klagen. I det vedlagte notat fra
Norconsult er marginaltapsberegninger for Mydland kraftverk utarbeidet og sammenstilt med de
marginaltapsberegninger AEN har fakturert Mydland kraftverk for i 2007 og 2008.
Kontrollberegningene utført av Multiconsult konkluderte med at: "På grunn av mindre endringer i
netnnodeller i løpet av 2-3 år, valg av nøyaktighet i produksjons- og lastprognoser, samt innstilling av
nettmodeller ble ikke resultatene helt identiske, men er innenfor det akseptable variasjonsområdet som
nevnte forhold kan forventes å forårsake."

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
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som er i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Dersom NVE likevel får informasjon om at et
nettselskap har en tariffpraksis som er i strid med regelverket, kan NVE treffe vedtak med bjemmel i
kontrollforskriftens § 18-1, som sier at:  "Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg som
er nødvendige for gjennomføring av denne forsknften 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 hnøtegå 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.

Marginaltapsberegninger

Marginale tapskostnader avhenger av tapsprosenten i de enkelte punktene og verdien av nettapet som
igjen er styrt av markedsprisen på kraft. For alle utvekslingspunkt med sentralnettet blir det fastsatt
marginale tapsprosenter. De enkelte nettselskapene regner selv ut tapsprosentene i eget nett referert til
hvert enkelt innmatingspunkt. Disse blir normalt lagt til tapsprosentene i utvelcslingspunktet med
sentralnettet. Kontrollforskriften § 16-1 sier at energileddet skal avspeile de marginale tapskostnadene
i nettet ved innmatning i tilknyttingspunktet. Prinsippet om at energileddet skal avspeile marginale
tapskostnader er en av hovedreglene i kontrollforskriften og sees på som viktig for at forbrukere og
produsenter skal få et riktig prissignal om hvilken grad de belaster nettet. I kontrollforskriften § 14-1
er det nærmere presisert at tapsprosenten skal beregnes med hensyn til systembelastningen i et samlet
nettsystem, hvilket medfører at konsesjonær skal ta hensyn til de marginale tapskostnader både i eget
og overliggende nett. Dette innebærer at netteier ikke bare skal ta høyde for lastflyten i eget nett ved
fastsettelsen av marginaltap, men hvordan en ekstra enhet innmatet eller uttatt mengde påvirker
lastflyten i hele nettsystemet. Marginaltapene skal beregnes ut fra en produksjons- og lastsivasjon som
er representativ for hvert enkelt tidsavsnitt. Energileddet skal tidsdifferensieres i henhold til
minimumskravet som fremgår av § 14-1, dvs, vinter dag, vinter natt/helg og sommer

Formålet med energileddet er å gi aktørene et prissignal, dvs, informasjon om kostnader ved å bruke
nettet slik at de kan tilpasse produksjonen. Det følger av NVEs krav om estimerte tapsprosenter i
forkant, at beregningene kan avvike fra faktiske marginale tap i de aktuelle periodene. Ved
utarbeidelsen av marginale tap må det tas hensyn til forventet lastflyt. NVE har tidligere godtatt en
praksis i distribusjonsnettet som innebærer at tapsprosenten kan fastsettes på bakgrunn av et
gjennomsnitt av de marginale tapskostnadene i det aktuelle nettområdet..

AEN har benyttet NetBas for marginaltapsberegninger i fordelingsnettet og PSSIE for
marginaltapsberegninger i regionalnettet. Marginaltapene er beregnet for hvert nettnivå for deretter å
bli lagt sammen. Gjennomsnittlig last- og produksjonseffekter i hvert tidsavsnitt er benyttet som
representative produksjons- og lastsituasjoner i beregningene. NVE tar AEN sine beregninger og
kontrollberegningene utført av Multiconsult til etterretning. NVE kan ikke se at den praksis AEN har
for utarbeidelsen av marginale tap strider med kontrollforskriftens bestemmelser.

Utlevering av beregningsgrunnlag for marginahap

Jf. kontrollforskriftens § 13-5 plikter nettselskapene på forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder
informasjon om tarifferingsgrunnlaget for egne tariffer og beregningen av tariffene for de ulike
kundegrupper. Tarifferingsgrunnlaget for energileddet for en produsent i distribusjonsnettet vil være
innmatet mengde i de aktuelle tidsrommene.
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Etter NVEs vurdering er ikke detaljerte data om nettkomponenter og lastflyt innenfor hva som er ment
med informasjon om beregning av tariffer. NVE mener derfor at de aktuelle data ikke kan kreves
utlevert av nettselskapet. Dersom NVE likevel fmner det hensiktsmessig å etterprøve nettselskapenes
beregninger av marginale tap er NVE beredt til å gjøre dette gjennom enkeltvedtak fra klagesaker eller
gjennom ordinære tilsyn.

NVE vil poengtere at nettselskapet likevel har mulighet til å utlevere slik informasjon, såfremt dette
ikke strider med bestemmelsene i beredskapsforskriften eller på annen måte er i konflikt med
personvernshensyn eller merkantile forhold. Eksterne selskaper, f.eks konsulentselskaper som har
tjenstlig behov, kan a tilgang ved å underskrive en sikkerhetsavtale hvor de forplikter seg til å følge
beredskapsforskriftens regelverk mht til å skjerme sensitiv informasjon om kraftforsyningen. Dette er
regulert i beredskapsforskriftens § 4-3. Denne avtalen kan enten inngås med det enkelte kraftselskap
og ekstemt selskap, eller det kan inngås en avtale mellom NVE og det eksteme selskapet. For å inngå
en sentral avtale med NVE, kontakt Sjur Bjerkli i beredskapsseksjonen (sab@nve.no).

Selv om infonnasjonen ikke er å betrakte som sensitiv informasjon ut fra bestemmelsene i
beredskapsforskriften skal det likevel ikke utelukkes at nettselskapet av hensyn til merkantile forhold
eller personvernshensyn ikke kan utlevere informasjon om lastflyt herunder utvekslingsdata over alle
punkter med innmating eller uttak.

Vedtak

NVE fmner ikke at Agder Energi Nett AS sin tariffpraksis er i strid med § 16-1 i kontrollforskriften.

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
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