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Klage på Agder Energi Nett AS' beregning av marginale tap

5 MAI 2010

Det vises til Mydland Kraftverk AS' klage av 11. septernber 2009 på Norges vassdrags-
og energidirektorats (NVEs) vedtak av 19. august 2009 på Agder Energi Nett AS (AEN)
sin beregning av marginale tap.

NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og
teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontroll-
forskriften).

NVE fant ikke grunnlag for å endre eller oppheve sitt vedtak, og saken ble oversendt
Olje- og energidepartementet (OED) for sluttbehandling 7. desember 2009.

Bakgrunn og Mydland Kraftverk AS' klage
Mydland Kraftverk AS (MK) klaget den 11. mai 2009 til NVE på AENs beregning av
marginale tap. MK ba om å få oversendt beregningsgrunnlaget for utregningene for
2007 og 2008 for å kunne etterprøve beregningene. I tillegg ble NVE bedt om å pålegge
AEN å gi opplysninger om en rekke forhold. MK ønsker blant annet informasjon om
AENs tariffering av andre aktører.

NVE ba i brev av 27. mai 2009 AEN om å kommentere klagen, samt å beskrive sine
rutiner for håndtering av informasjonsplikten overfor sine kunder, jf. kontrollforskriften
§ 13-5. I tillegg ble AEN bedt om å beskrive beregningsmetodikken og forutsetningene
som er lagt til grunn for marginaltapsberegningene.
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AEN ga sine kommentarer i brev av 19. juni 2009. Beregningsmetodikk og
forutsetninger for beregningene er beskrevet i et notat utarbeidet av Multiconsult..
Multiconsult har også utført kontrollberegninger av utregningene. De konkluderer:  "På
grunn av mindre endringer'i nettmodeller 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."

NVE fattet vedtak i saken den 19. august 2009. Vedtaket ble påklaget av MK den 11.
september 2009. I klagen viser MK til Multiconsults beskrivelse av beregningsmetoden
og hevder at tidsdifferensieringen for beregningene av produksjons- og lastsituasjonen
er feil. AEN har gjort beregninger for vinter dag, vinter natt/helg og sommer, mens
MK mener at beregningene skulle vært gjort per time. MK mener at dette medfører at
beregningene strider mot kontrollforskriften.

NVEs vurdering
NVE har gjennomgått AENs praksis for utregning av marginaltap og vurdert at denne
ikke strider mot kontrollforskriftens bestemmelser. I kontrollforskriften § 16-1 fremgår
det at energileddet i nettleien skal "avspeile de marginale tapskostnadene i nettet ved
innmatning i tilknytningspunktet". Videre fremgår det av kontrollforskriften § 14-1 at
tidsdifferensieringen som et minimum skal "være vinter dag, vinter natt/helg og
sommer" og at utregningen av tapsprosenten i størst mulig grad skal "beregnes med
hensyn til systembelastningen i et samlet nettsystem og en produksjons- og
lastsituasjon som er representativ for hvert enkelt tidsavsnitt". . NVE finner dermed at
AENs tidsdifferensiering ikke er i strid med kontrollforskriften.

MK ber om å få utlevert beregningsgrunnlaget for beregningene av MKs marginale tap
slik at de kan få utført en kontrollberegning av en konsulent. NVE oppfatter dette som
at MK ønsker å få utlevert detaljerte data over nettkomponenter og lastfiyt, og mener at
energiloven med forskrifter ikke åpner for at MK kan kreve slike data utlevert av
nettselskapet. NVE påpeker at AEN likevel kan velge å utlevere informasjonen i den
grad det ikke strider mot beredskapsforskriften eller på annen måte er i konflikt med
personvernshensyn eller forretningsmessige forhold. Eksterne selskap med tjenstlig
behov kan få tilgang ved å underskrive en sikkerhetsavtale hvor de forplikter seg til å
følge beredskapsforskriftens regelverk mht. å skjerme sensitiv informasjon om
kraftforsyningen, jf. beredskapsforskriften § 4-3.

Departementets vurdering
Innledningsvis vil departementet påpeke at et forvaltningsorgan ikke har noen plikt
etter forvaltningsloven § 25 til å imøtegå alt det en part har anført. Departementet vil ta
for seg klagerens anførsler ut fra sakens viktighet og det som ellers er nødvendig for å
begrunne avgjørelsen i saken.

Etter departementets oppfatning dreier klagen seg i hovedsak om to hovedpunkt. Det
første spørsmålet dreier seg om hvorvidt AENs beregningsmetodikk for marginale tap
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er forskriftsstridig. Det andre spørsmålet knytter seg til hvorvidt MK kan kreve
beregningsgrunnlaget for marginaltapsberegningene utlevert.

Bere nin er av mar inale ta
I henhold til kontrollforskriften er nettselskapene selv ansvarlige for å utarbeide sine
tariffer. Dette skal gjøres basert på tildelt inntektsramme og de prinsippene for
utforming av tariffer som er fastlagt i kontrollforskriften del V. Tariffene skal blant
annet bestå av et energiledd som varierer m'ed kundens løpende uttak eller innmating
av energi. Energileddet skal gjenspeile kostnadene ved endret tap av kraft ved
marginale endringer i overføringsmengden. Formålet med energileddet er først og
fremst å gi insentiver til effektiv nettutnyttelse. De marginale tapskostnadene avhenger
av den marginale tapsprosenten i det gjeldende punkt, samt verdien av tapet som
bestemmes av markedsprisen for kraft. Statnett fastsetter marginale tapsprosenter for
alle utvekslingspunkt med sentralnettet, mens nettselskapene selv regner ut
tapsprosenter for tilknytningspunktene i eget nett. Som beskrevet over skal
marginaltapene som et minimum beregnes for vinter dag, vinter natt/helg og sommer,
og de skal så langt som mulig beregnes med hensyn til systembelastningen i et samlet
nettsystem og for en produksjons- og lastsituasjon som er representativ for hvert enkelt
tidsavsnitt.

Departementet viser til at NVE ikke har funnet at AENs beregningsmetodikk er i strid
med kontrollforskriften. AENs tidsdifferensiering av marginaltapsberegningene er i
tråd med det som er definert som minimum tidsdifferensiering i kontrollforskriften, og
er således ikke forskriftsstridig. Departementet stiller seg bak NVEs vurdering.

Utleverin av bere nin s runnla
MK ønsker å få tilsendt hele beregningsgrunnlaget for utregningene av marginaltapene
slik at beregningene kan kontrollregnes av et konsulentfirma. For å kunne utføre slike
kontrollberegninger kreves det tilgang til en stor mengde data. Blant annet må man ha
data om nettkomponenter som lengde og tverrsnitt på linje eller kabel, informasjon om
transformatorstasjoner, samt informasjon om lastflyt i alle nettkomponenter i et
område.

I kontrollforskriften § 13-5 heter det at "Nettselskapene plikter påforespørsel og innen
rimelig tid å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer og
beregningen av tariffene for de ulike kundegrupper."Departementet mener begrepet
"beregningsgrunnlaget for egne tariffer"må forstås som de grunnleggende data som
trengs for å kontrollere tariffene. Dette vil eksempelvis være kraftpris i de aktuelle
periodene, innmatet mengde fra produsent, og marginaltapsprosenten i sentral,
regional- og distribusjonsnettet. Departementet støtter derfor NVEs vurdering av at det
ikke kan kreves detaljerte data om nettkomponenter og lastflyt.

MK ber også AEN om å besvare en rekke øvrige spørsmål. MK vil blant annet vite hvor
mye AEN fakturerer henholdsvis gruppen av produsenter og gruppen av forbrukere på
denne linja per år, og hvor mye nettleie/innmafingstariff som er fakturert henholdsvis
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produsenter og forbrukere i nettleie/innmatingstariff i perioden fra 1995 til og med
2008. Videre vil MK at OED skal kontrollere hvilke summer som faktureres de
kraftstasjonene som eies av Agder Energi. MK skriver i sin klage av 11. september 2009
at  "Relevante lov/forskrifter sier at tapsberegninger og innmatingsavgiftskal beregnespå
"en ikke-diskriminerende måte". Da er alle våre ovenstående spørsmål relevante og hva
andre produsenter/forbrukere betaler for bruk av samme nett er selvsagt høyst relevant."

Departementet vil påpeke at AEN plikter å offentliggjøre sine tariffer. Departementet
mener derimot ikke at AEN i henhold til energiloven med tilhørende forskrifter har
plikt til å utlevere informasjon av den typen MK ber om. Kontrollforskriften § 13-1
krever at nettselskapene plikter å tilby  "ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer og
vilkår".  Departementet vil minne om at det er NVE som er nettselskapenes regulator
og kontrollmyndighet, som har ansvar for å kontrollere at dette kravet oppfylles, og
ikke den enkelte kunde.

Konklusjon
Klagen har ikke ført fram. Departementet stadfester NVEs vedtak av 19. august 2009.

Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke gjenstand
for klage, jf. forvaltningsloven § 28 første ledd annet punktum.
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avdelingschrektør
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