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NVE viser til revisjonsrapport av 28. juli 2009 i forbindelse med NVEs revisjon av Nordmøre
Energiverk AS (NEAS) sin tarifferingspraksis i regionalnettet. NVE finner at NEAS har en
praksis som er i strid med regelverket. I revisjonsrapport av 28. juli 2009 ble avvikene
beskrevet, og NEAS ble samtidig bedt om en ytterligere vurdering av to avvik. NVE avventet
frist for lukking av avvikene til NEAS sin tilbakemelding på revisjonsrapporten. NEAS kommer
med sin tilbakemelding til brev av 24. august 2009.

NVE vurderer funn gjort under revisjonen av NEAS 30. 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 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."

Under revisjonen ble det avdekket fire avvik. NEAS skal rapportere til NVE hvordan avviket som
NVE ikke allerede anser som lukket, er planlagt lukket innen 6. november 2009.

Under revisjonen kom det frem at NEAS har ulik beregningsmetodikk for avregningsgrunnlag for
forskjellige kunder i regionalnettet. NEAS tarifferer StatoilHydro (SH) og Svorka Energi AS (SE) på
bakgrunn av avtaler inngått mellom NEAS og de to nevnte aktører.

Etter NVEs vurdering er ulik beregningsmetodikk for avregningsgrunnlag for forskj ellige kunder i
regionalnettet i strid med kontrollforskriftens § 13-1, og NEAS ble i revisjonsrapport av 28. juli 2009
bedt om å kommentere bakgrunnen for inngåtte avtaler mellom SH og SE.
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NEAS skriver i brev av 24. august 2009 at de vil gjennomføre et møte med SH på Tjeldbergodden for
å drøfte inngått avtale. Ens tarifferingspraksis vil bli iverksatt fra 1. januar 2010.

NEAS vil opprettholde inngått avtale om tarifferingen mellom NEAS og SE. NEAS viser til referat fra
møte datert 6. februar 2005 utarbeidet av EC-group for bakgrunnen for inngått avtale. Basert på
vurderingene av hvem av SE og NEAS som har størst nytte av eller behov for det andre selskapets
nett, ble det i følge møtereferatet oppnådd enighet om at SE årlig betaler NEAS et leiebeløp på kr
500 000,-.

Inngått avtale mellom NEAS og SE innbærer at NEAS har ulik beregningsmetodikk for
avregningsgrunnlag for forskjellige kunder i regionalnettet. Etter NVEs vurdering er ulik
beregningsmetodikk for avregningsgrunnlag for forskjellige kunder i regionalnettet i strid med
kontrollforskriftens § 13-1. Etter kontrollforskriftens § 13-1 plikter nettselskapene å tilby alle som
etterspør nettjenester ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår.

Inngått avtale er også etter NVEs vurdering i strid med kontrollforskriftens § 13-2 om alminnelige
regler for tariffering. I § 13-2 står det at tariffene for uttak og innmating av kraft skal utarbeides etter
følgende grunnstruktur:

• Bruksavhengige tariffledd

• Andre tariffledd

NVE har ikke vurdert SEs tariffering av NEAS i Svorka.

Under revisj onen ble det avdekket at NEAS ikke har avregnet egen produksjon energiledd. Etter
NVEs vurdering er NEASs mangelfulle tariffering av energiledd for egen produksjon strid med
kontrollforskriftens § 16-1. Etter § 16-1 skal innmatingskunder bli avregent et energiledd som
avspeiler de marginale tapskostnader i nettet ved inmnating i tilknytningspunktet.

NEAS opplyser i brev av 24. august 2009 at det fra I. juli 2009 er iverksatt avregning av energiledd
for egen produksjon basert på en ukentlig beregning av marginale tapsledd.

NEAS har i 2007 tariffert Smøla Vindkraftverk kr 195 800,- mer i andre tariffledd enn hva NEAS på
bakgrunn av Smøla Vindkraftverk har hatt i overliggende nettkostnad i andre tariffledd for innmating.

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 innmatingstariffen
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.

NEAS opplyser i brev av 24. august 2009 at Smøla Vindkraftverk er godskrevet et beløp på kr
195 800,- for juli måned 2009.
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NVE skriver i revisjonsrapport av 28. juli 2009 at etter NVEs foreløpige vurdering er
hovedfunksjonen til nettanleggene mellom Ulvund-Tingvoll og Nordheim-Smøla å overføre fra kraft
fra tilknyttet produksjon til nærmeste tilknytningspunkt i nettet. Etter kontrollforskriftens § 17-1 er
nettanleggene da å anse som produksjonsrelaterte. NVE ba på den bakgrunn om NEAS sin vurdering
av klassifiseringen av anleggene før NVE fatter et endelig vedtak om lukking av avviket.

NEAS skriver i sitt brev av 24. august 2009 at de med virkning fra 1. januar 2010 vil klassifisere
nettanleggene mellom Ulvund-Tingvoll og Nordheim-Smøla som produksjonsrelaterte.

Konklusjon

Under revisjonen kom det frem at NEAS har ulik beregningsmetodikk for avregningsgrunnlag for
forskjellige kunder i regionalnettet. NEAS tarifferer SH og SE på bakgrunn av avtaler inngått mellom
NEAS og de to nevnte aktører. NEAS opplyser i brev av 24. august 2009 at de vil innføre ens
tarifferingspraksis ovenfor SH, men at vil opprettholde inngått avtale med SE. På bakgrunn av
informasjonen i brev av 24. august 2009 har NEAS etter NVEs vurdering brakt forholdet rundt
tariffering av SH i orden, og NVE anser avviket som lukket. Avtale mellom NEAS og SE er etter
NVEs vurdering i strid med kontrollforskriftens §§ 13-1 og 13-2. NVE ber NEAS om å rapportere
hvordan forholdet skal bringes i orden innen 6. november 2009.

Under revisjonen ble det avdekket at NEAS ikke har avregnet egen produksjon energiledd. Etter
NVEs vurdering er NEASs mangelfulle tariffering av energiledd for egen produksjon i strid med
kontrollforskriftens § 16-1. NEAS opplyser i brev av 24. august 2009 at det fra 1. juli 2009 er iverksatt
avregning av energiledd for egen produksjon basert på en ukentlig beregning av marginale tapsledd.
På bakgrunn av informasjonen i brev av 24. august 2009 har NEAS etter NVEs vurdering brakt
forholdet i orden, og NVE anser avviket som lukket.

NEAS har i 2007 tariffert Smøla Vindkraftverk kr 195 800,- mer i andre tariffiedd enn hva NEAS på
bakgrunn av Smøla Vindkraftverk har hatt i overliggende nettkostnad i andre tariffledd for innmating.
Etter NVEs vurdering er NEAS sin tariffering av Smøla Vindkraftverk i strid med kontrollforskriftens
§ 16-2. NEAS opplyser i brev av 24. august 2009 at Smøla Vindkraftverk er godskrevet et beløp på kr
195 800,- for juli måned 2009. På bakgrunn av informasjonen i brev av 24. august 2009 har NEAS
etter NVEs vurdering brakt forholdet i orden, og NVE anser avviket som lukket.

Etter NVEs vurdering er nettanleggene mellom Ulvund-Tingvoll og Nordheim-Smøla å anse som
produksjonsrelaterte, og NEAS sin klassffisering av nettanleggene som ordinære nettanlegg er i strid
med kontrollforskriftens § 17-1. NEAS skriver i sitt brev av 24. august 2009 at de med virkning fra 1.
januar 2010 vil klassifisere nettanleggene mellom Ulvund-Tingvoll og Nordheim-Smøla som
produksjonsrelaterte. På bakgrunn av informasjonen i brev av 24. august 2009 har NEAS etter NVEs
vurdering brakt forholdet i orden, og NVE anser avviket som lukket.

NEAS skal rapportere til NVE innen 6. november 2009 hvordan avvik 1 skal lukkes.
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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 vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

—[4.6tki,t

Marit Lundteigen Fossdal
avdelingsdirektør
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Tor Jonassen
seksjonssjef
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