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Vest-Telemark Kraftlag AS - Varsel om pålegg om retting av avvik som 

ble funnet under revisjon 

Vi viser til revisjon av dere som ble holdt 23.05.2018 og oversender med dette revisjonsrapporten. 

Vi vil pålegge dere å rette fire avvik 

Det ble funnet fire avvik og disse er beskrevet i revisjonsrapporten. Avvikene lukkes ved å sende oss 

dokumentasjon på at avvikene er lukket innen 20.09.2019. 

Eventuelle merknader til dette varselet må dere sende oss innen 2.8.2019. 

Vi vil fatte et vedtak hvor vi pålegger dere å rette de gjenstående avvikene innen de angitte fristene så 

snart som mulig etter at fristen til å gi merknader har gått ut. 

 

 

Med hilsen 

 

Tore Langset 

seksjonssjef 

Pål Melvær 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg: Revisjonsrapport     
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Revisjonsrapport  

Revidert enhet: Vest-Telemark Kraftlag AS 

Revisjonsdato: 23.05.2019 

Sted: Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo 

Medvirkende fra 

revidert enhet: 

Ketil Kvaale, adm.dir. 

Terjej Mjaaland, kontorsjef 

Arild Hamre, energiingeniør 

 

Revisorer fra NVE: 

Revisjonsleder Pål Melvær 

Medrevisor Sissel Presthaug Nibstad 

Seksjon Seksjon for økonomisk regulering, seksjonssjef Tore Langset 

 

 

1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen 

Formålet med revisjonen er å gjennomgå deler av økonomiske verdier rapportert i eRapp med 

utgangspunkt i året 2017. Dette er verdier som blant annet legges til grunn ved fastsettelsen av 

inntektsrammene. 

 

1.2 Revisjonsgrunnlag 

Hjemmelsgrunnlag:  

 Energiloven § 10-1 første ledd  

Revisjonsgrunnlag:  

 Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. 

(energilovforskriften) nr. 959 av 7. desember 1990  

 Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 

(forskrift om kontroll av nettvirksomhet) nr. 302 av 11. mars 1999 

 Økonomisk og teknisk rapportering (eRapp)  

 

1.3 Tema for revisjonen 

Revisjonen omhandlet følgende tema: 

1. Økonomiske verdier  
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1.1. Generelt om selskapet: Forsyningsområde, organisasjonsstruktur, eventuelle fusjoner/fisjoner, 

driftsforhold og aktiviteter.  

1.2. Selskapets virksomhet: Grunnlaget for inntekter og kostnader og rapporteringen i eRapp.  

1.3. Avstemminger mellom eRapp og årsregnskap: Grunnlag og redegjørelser.  

1.4. Informasjon og rapporteringsskjema vedrørende erstatning i forbindelse med svært langvarige 

avbrudd.  

1.5. Økonomisk skille mellom virksomhetsområdene: Rutiner for kostnadsføring og grunnlag for 

føringene.  

1.6. Økonomisk skille mellom nettnivåene: Rutiner for kostnadsføring og grunnlag for føringene.  

1.7. Fordeling av felleskostnader: Prinsipper for fordelingsnøkler, grunnlag for og fordeling av 

felleskostnader.  

1.8. Varekostnader (post 440): Grunnlag for kostnadene  

1.9. Lønnskostnader (post 500, note 13): Grunnlag for fordeling av lønnskostnadene.  

1.10. Pensjonskostnader (post 500, note 13): Kostnadsføring av pensjonskostnader og -forpliktelser.  

1.11. Andre driftskostnader (post 600, note 14): Grunnlag for kostnadene og grunnlag for fordeling på 

virksomhetsområdene.  

1.12. Tap på fordringer (post 789): Håndtering av avsetninger, tap, purregebyrer, innbetalinger og 

fordeling mellom virksomhetsområdene.  

1.13. Nettap (post 411, note 11): Grunnlag for beregning av nettapskostnadene.  

1.14. Kjøp av overføringstjenester (post 430, note 12): Grunnlag for kostnadene.  

1.15. Kjøp av systemtjenester (post 431, note 12): Grunnlag for kostnadene.  

1.16. Transaksjoner mellom nettselskapet og selskaper med eiermessig tilknytning til nettselskapet: 

Inntekts-/kostnadsføring.  

1.17. Salg av nettjenester: Grunnlaget for inntekter og kostnader og føring i eRapp.  

1.18. Inntekter note 5.1: Grunnlag for og føring av inntektene.  

1.19. Leveringspliktige kraftleveranser: Håndtering av inntekter, kostnader og overskudd/underskudd.  

1.20. Mer-/mindreinntekt (note 5.2): Håndtering av opparbeidet mer-/ mindreinntekt.  

1.21. Driftsmidler: Avkastningsgrunnlag og avskrivninger.  

1.22. Avskrivninger (post 601): Grunnlag og avskrivninger note 17A og 17B, endringer i 

avskrivningssatser og fordeling avskrivninger felles driftsmidler. 

 

1.4 Funn 

4 avvik 

0 anmerkinger 








