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Vedtak — Lukking av avvik i forbindelse med revisjon

Middelthuns gate 29

NVE viser til revisjon av SKL Nett AS sin tarifferingspraksis i regionalnettet. NVE avdekket
seks forhold som anses som avvik. NVE pålegger SKL Nett AS å rapportere til NVE hvordan
avvikene skal lukkes senest innen 11. september 2009.

NVE vurderer funn gjort under revisjonen av SKL Nett AS (SKL) 8. juni 2009 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 informasjon om at et nettselskap har en tariffpraksis som
er i stridmed 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."

Under revisjonen b1e det avdekket seks avvik. SKL skal rapportere til NVE hvordan avvikene skal
lukkes senest innen 11. september 2009.

Avvik 1

SKLtarifferer uttakskundene i regionalnettet et nettobasert bruksavhengig tapsledd som er likt for alle
uttakskundene i nettet. Under revisjonen ble det etter NVEs vurdering gjort kjent at tapsleddene ikke
er referert tilknytningspunktene. I kontrollforskriftens § 14-1 er det et krav til at energileddet skal være
referert til de enkelte tilknytningspunkter, og SKLs tapsledd er etter NVEs vurdering i strid med
kontrollforskriftens § 14-1.

I tillegg til tapsleddet tarifferer SKL uttakskundene i regionalnettet et bmttobasert bruksavhengig
tariffledd. Etter NVEs vurdering er dette tariffieddet i strid med kontrolfforskriftens § 13-3. I § 13-3
står det at bruksavhengige tariffledd består av energiledd og kapasitetsledd. Energileddet skal som
hovedregel fastsettes på bakgrunn av marginale tapskostnader. Etter NVEs vurderinger er SKLs
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"forbruksledd" i strid med kontrollforskriftens bestemmelser om at energileddet skal fastsettes på
bakgrunn av marginale tapskostnader.

Avvik  2

SKL tarifferer innmatingskundene et bruksavhengig energiledd som er basert på tapsleddet for uttak.
Mens taPsleddet for uttak er tidsdifferensiert, er det bruksavhengige energileddet for innmating
beregnet som snittet av tapsleddet for uttak, men med motsatt fortegn. Etter NVEs vurdering er SKLs
energiledd for innmating i strid med kontrollforskriftens § 16-1. Fra § 16-1 følger det at energileddet
for innmating skal være tidsdifferensiert og være referert de enkelte tillmytningspunkter.
Tidsdifferensieringen skal som et minimum være vinter dag, vinter natt/helg og sommer. Etter NVEs
vurdering er ikke SKLs energiledd for innmating verken tidsdifferensiert eller referert de enkelte
tilknytningspunktene.

Avvik 3

Avvik 4

Avvik  5

Side 2

SKI avregner inmnating et bruksavhengig tariffledd på bakgrunn av midlere årsproduksjon. Etter
kontrollforskriftens § 13-2 skal bruksavhengig tariffledd variere med kundens løpende uttak eller
innmating. Etter NVEs vurdering er det en konsekvens av SKLs avregningsgrunnlag at energileddet
for innmating ikke vil variere med kundenes innmating, og energileddet i så måte i strid med
kontrollforskriftens § 13-2.

SKI har i 2007 tariffert produksjonen som er tilknyttet regionalnettet andre tariffledd på kr
8 576 720,-. Statnett har i 2007tariffert SKL andre tariffledd for produksjon på kr 11 339 540,-.

For innmating av kraft fremgår det av kontrollforskriftens § 16-2 at for andre tariffledd for innmating
skal sentralnettets innmatingstariff være retningsgivende. NVE har i sin praksis lagt til grunn at
innmatingstariffen til regional- og distribusjonsnett som hovedregel skal settes lik innnaatingstariffen
til sentralnettet. Dette innebærer blant annet at det ikke er anledning for nettselskapet til å sette en
høyere innmatingstariff for at produsenter skal betale en større andel av kostnadene i det ordinære
nettet. Dette innebærer videre at nettselskapet heller ikke har anledning til å fastsette en lavere
innmatingstariff enn sentralnettstariffen.

NVE har ikke anledning til å pålegge SKL å tariffere kraftverkene tilbake i tid. En eventuell
etterskuddsvis innkreving av andre tariffledd fra kraftverkene anser NVE som et forhold mellom SKL
og kraftverkseiere. NVE legger imidlertid til grunn at forholdet blir rettet opp slik at alle
kraftverkseiere i SKL sitt nettområde blir tariffert riktig i 2009.

Børtveit kraftverk er tilknyttet distribusjonsnettet, mens inntektene fra andre tariffledd i 2007 er
videreført regionalnettet. Etter kontrollforskriftens § 16-3 skal inntekter fra andre tariffledd for
innmating gå til dekning av kostnader i distribusjonsnettet, og skal ikke videreføres til overliggende
nett. Etter NVEs vurdering er SKLs videreføring av inntekten fra Børtveit kraftverk til regionalnettet i
strid med kontrollforskriftens § 16-3. NVE legger til grunn at forholdet blir rettet opp slik at alle
inntektene fra Børtveit kraftverk fra 2009 går til dekning av kostnader i distribusjonsnettet.



N V I

Side 3

Avvik 6

Etter kontrollforskriftens §§ 4-4 og 4-5 skal kjøp av nettjenester og inntekter fra salg av nettjenester
rapporteres for virksomheten regionalnett. Etter NVEs vurdering er ikke SKLs rapportering av
inntekter og kostnader i forbindelse med salg og kjøp av nettjenester i samsvar med faktiske inntekter
og kostnader.

SKL har for 2007 rapportert et energiledd for innmating av produksjon på kr -6 089 000,-. Gjennom
revisjonen kom det fram at faktisk energiledd for innmating av produksjon i 2007 var på kr -632 490,-.
SKL har da filtt beregnet en lavere faktisk inntekt enn de har hatt.

SKL har for 2007 rapportert inntekter fra andre tariffiedd for produksjon på kr 11 923 000,-. Gjennom
revisjonen kom det framat faktisk inntekt fra andre tariffiedd for produksjon i 2007 var kr 8 576 720,-.
SKL har da rapportert en større inntekt fra andre tariffiedd for produksjon enn de faktisk har hatt, og
dermed en høyere faktisk inntekt enn de har hatt.

SKL har for 2007 rapportert andre tariffledd for produksjon fra sentralnettet på kr 11 255 000,-.
Gjennom revisjonen kom det fram at SKL faktisk har blitt tariffert andre tariffiedd for produksjon fra
sentralnettet på kr 11 339 540,-. SKL har da rapportert en lavere overliggende nettkostnad enn de
faktisk har hatt, og dermed fått beregnet en høyere merinntekt enn de har hatt.

NVE vil korrigere for manglende rapportering i 2007 i forbindelse med vedtak om mer/mindreinntekt.

Konklusjon

NVE finner at SKLs praksis med å tariffere uttakskundene et nettobasert bruksavhengig tapsledd som
ikke er referert tilknytningspunktene er i strid med kontrollforskriftens § 14-1. SKL skal rapportere
hvordan forholdet skal bringes i orden innen 11. september 2009. Tariffinessige virkninger må senest
være gjennomført innen 1. januar 2010.

NVE fmner at SKLs praksis med å tariffere uttakskundene et bruttobasert bruksavhengig tariffledd er i
strid med kontrollforskriftens § 13-3. SKL skal rapportere hvordan forholdet skal bringes i orden
innen 11. september 2009. Tariffmessige virkninger må senest være gjennomført innen 1. januar 2010.

NVE finner at SKLs praksis med å tariffere innmatingskundene et energileddet som ikke er
tidsdifferensiert eller referert de enkelte tilknytningspunkter er i strid med kontrollforskriftens § 16-1.
SKL skal rapportere hvordan forholdet skal bringes i orden innen 11. september 2009. Tariffrnessige
virkninger må senest være gjennomført innen 1. januar 2010.

NVE finner at SKLs praksis med å avregne innmating et bruksavhengig tariffiedd på bakgrunn av
midlere årsproduksjon er i strid med kontrollforskriftens § 13-2. SKL skal rapportere hvordan
forholdet skal bringes i orden innen 11. september 2009. Tariffinessige virkninger må senest være
gjennomført innen 1. januar 2010.

NVE finner at SKLs tariffering av innmatingskundene i 2007 er i strid med kontrollforskriftens § 16-2.
SKL har ikke anledning til å fastsette en lavere innmatingstariff enn sentralnettstariffen. SKL skal
rapportere hvordan forholdet skal bringes i orden innen 11. september 2009. Tariffinessige virkninger
må være gjennomført for tarifferingsåret 2009.

NVE finner at SKLs tariffering av Børtveit kraftverk er i strid med kontrollforskriftens § 16-3.
Børtveit kraftverk er tilknyttet distribusjonsnettet, og inntekter fra andre tariffiedd fra Børtveit
kraftverk skal gå til dekning av kostnader i distribusjonsnettet. SKL skal rapportere hvordan forholdet



N

SKL skal rapportere til NVE innen 11. september 2009 hvordan avvikene skal lukkes.

Side 4

skal bringes i orden innen 11. september 2009. Tariffinessige virkninger må være gjennomført for
tarifferingsåret 2009.

NVE finner at SKLs rapportering av kjøp av nettjenester og inntekter fra salg av nettjenester er i strid
med kontrollforskriftens §§ 4-4 og 4-5. SKL skal rapportere hvordan forholdet skal bringes i orden
innen 11. september 2009. Rapporteringsmessige virkninger må være gjennomført for tarifferingsåret
2009.

NVE vil vedtak om mer/mindre inntekt for 2008 korrigere for mangelfull rapportering av kjøp av
nettjenester og mangelfull rapportering av inntekter fra salg av nettjenester. NVE vil korrigere for en
merinntekt på kr 5 371 970-. Til grunn for beregningen ligger to forhold:

I. SKL har rapportert en negativt inntekt fra energileddet for innmating som er kr 5 456 510,-
høyere enn det faktisk har vært. Denne differansen medfører at SKL har fått beregnet en
lavere faktisk inntekt enn de har hatt, og dermed en lavere merinntekt for 2007 enn de har hatt.
Differansen blir belastet uttakskundene i SKLs regionalnett da innmatingskundenes andre
tariffledd er låst til sentralnettets innmatingstariff.

2. SKL har for 2007 rapportert andre tariffiedd for produksjon fra sentralnettet på kr
11 255 000,-. Gjennom revisjonen kom det fram at SKL faktisk har blitt tariffert andre
tariffiedd for produksjon fra sentralnettet på kr 11 339 540,-. SKL har da rapportert en lavere
overliggende nettkostnad enn de faktisk har hatt, og dermed en høyere beregnet merinntekt for
2007 enn de har hatt. Differansen på kr 84 540 mellom rapporterte og faktiske andre tariffiedd
for produksjon fra sentralnettet har medført en reduksjon i tariffen for SKLs uttakskunder i
regionalnettet

I tillegg har SKL for 2007 rapportert inntekter fra andre tariffiedd for produksjon på kr 11 923 000,-.
Gjennom revisjonen kom det fram at faktisk inntekt fra andre tariffiedd for produksjon i 2007 var kr
8 576 720,-. SKL har da rapportert en større inntekt fra andre tariffiedd for produksjon enn de faktisk
har hatt, og dermed en høyere faktisk inntekt enn de har hatt. Hvis NVE hadde korrigert for denne
differansen mellom faktiske inntekter og rapporterte inntekter ville beregnet merinntekt blitt redusert
med kr 3 346 280,-. NVE har ikke anledning til å pålegge SKL å tariffere kraftverkene tilbake i tid.
Ved beregningen av mer/mindreinntekt ville en korrigering for differansen mellom faktiske inntekter
og rapporterte inntekter kunne medført at uttakskundene dekket differansen gjennom uttakstariffen.
Overliggende nettkostnader  gjennom andre tariffledd for produksjon skal dekkes av
innmatingskundene og ikke uttakskundene, og NVE har på den bakgrunn kun korrigert den beregnede
merinntekten for differansen på kr 84 540 mellom rapporterte andre tariffledd fra sentralnettet og
faktiske andre tariffledd fra sentralnettet.

***
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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. forvaltningslovens kap. VI. En eventuell klage skal
begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Vi foretrekker
elektronisk oversendelse til vk sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

tkcÅ . dcadk-
Marit Lundteigen Fossdal
avdelingsdirektør

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Side 5


