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13/300 ._-3 APR2011,

Oversendelse av vedtak i klagesak om tariffering i Årdal

Vedtak i klagesaken om tariffering i Årdal ble fattet i departementet 10. februar. Ved en

inkurie ble vedtaket ikke sendt ut, men i stedet kun journalført i departementets arkiv.

Den 24. februar ble det søkt innsyn i vedtaket. Dette ble innvilget.

Vi beklager at det har skjedd en feil fra vår side. Vedlagt finner dere vårt vedtak i saken.

Med hilsen

LailaBerge(e.f.) i;
. f?

underdirektør " '
Ole Svihus
rådgiver

Kopi til:

Norges vassdrags- og energidirektorat
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Klagepå NVEsvedtak om tarifieringi Ania:

Det vises til Deres klage av 14. desember 2012 på orgesvassdrags;
energidirektorats (NVE) vedtak av 30. oktober 2012 om Hydro Energi ASA (Hydro) sin

tarifferingiArda1.  

Bakgrunn og klagens innhold
Advokatfirmaet Haavind klaget på vegne av Årdal Energi KF (Årdal Energi) i brev av 1.
februar 2012 på flere forhold knyttet .til-Hydro sin tariffering av nettanleggene i Årdal.

Årdal Energi er tilknyttet overliggende nett via Hydros anlegg i industriområdet i Øvre
Årdal. I klagen beskrives det at Statnett tarifferte både Hydro og Årdal Energi mot
regionalnettet frem til 2010-og i praksis tarifferte begge som om de var direkte tilknyttet
regionalnettet. I tiden før 2010 tarifferte ikke Hydro noen kostnader i egne nettanlegg
overfor Årdal Energi.

Etter at Hydro overtok tarifferingen i 2010 videreføres ikke lenger k-faktorjusteringen
fra overliggende nett til Årdal Energi. I tillegg blir kostnader i Hydros nettanlegg
inkludert i kostnadsgrunnlaget for tariffene til Årdal Energi.

Årdal Energi ber om at NVE må foreta en avgrensing av de nettanlegg og de kostnader
som skal inngå i grunnlaget for beregningen av inntektsramrnen, slik at nettanlegg
etablert for å dekke særlige behov ikke inngår i nettselskapets inntektsramme. I tillegg
stiller de spørsmål om Hydro har anledning til å endre den etablerte
tarifferingspraksisen fra tiden da Statnett tarifferte regionalnettstilknytningen.
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I klagen av 1. februar 2012 ber også Årdal Energi om at NVEs varsel om inntektsramme
ikke ble iverksatt før klagesaken ble avort. I brev av 7. januar 2013 besluttet NVE å
ikke gi klagen oppsettende virkning.

Departementets vurdering
Etter Olje- og energidepartementets vurdering har klagen to hovedpunkter: 1) Hvilke
nettanlegg og kostnader som skal inngå i grunnlaget for beregningen av
irmtektsrammen, og 2) hvorvidt Hydros endring av tarifferingspraksis er i tråd med
forskriften. i

NVE fastsetter selskapenes inntektsramme blant annet på bakgrunn av innrapporterte
nettdata. For nettselskap som tarifferer andre for bruk av nettet, gjelder at alle
nettanlegg og øvrige driftsmidler som benyttes i nettvirksomheten skal inngå i
inntektsrammegruxmlaget til selskapet.

NVE fører imidlertid ikke direkte tilsyn med hvilke enkeltanlegg som selskapet har
kostnadsført under sin nettvirksomhet, med mindre det foreligger en mistanke om at
selskapet har inkludert anlegg som ikke er å anse som relevante for nettvirksomheten.
Hva som er relevant eller ikke for nettvirksomheten, er uavhengig av om det er
netteieren selv eller andre som skal dekke kostnadene. NVE fører imidlertid tilsyn med
at det er samsvar mellom kostnadene som revisor har godkjent for nettvirksomheten og
det som inngår i inntektsrammegrunnlaget, og med at tariffene fastsettes etter
forskriftens bestemmelser. Hydro står ikke på listen over nettselskaper det skal

ennomføres stedlig økonomisk tilsyn med i 2014, men som alle andre konsesjonærer
vil de være gienstand for regelmessig tilsyn over tid.

Departementet kan ikke se at det er grunnlag for å endre hvilke nettanlegg som skal
inngå i Hydros inntektsramme, da alle anlegg som er relevante for nettvirksomheten
skal inngå i inntektsrammen. I stedet vil dette være et spørsmål om fordelingen av
kostnadene knyttet til nettanleggene-gjennom tariffutforrningen.

Nettselskapene i Norge har stor frihet til selv å fastsette tariffene i sine områder så
lenge utformingen er objektiv og ikke-diskriminerende. Dette innebærer at de kan gi
ulike tariffer til ulike kundegrupper dersom dette har basis i objektive og kontrollerbare
kriterier basert på relevante nettforhold.

I klagen fremgår det at da Statnett var ansvarlig for tariffering ble det benyttet samme k-
faktorjustering for både Hydro og Årdal Energis uttak, men at Hydro har endret denne
praksisen slik at Årdal ikke lenger får en like gtmstig k-faktorjustering.

I spørsmålet om dette er i tråd med regelverket er det sentrale punktet hvordan Hydro
praktiserer k-faktonnodellen. I brev av 30. september 2013 forklarer Hydro at kostnader
for overliggende nett til forbruk fordeles mellom de to forbrukskundene tilknyttet 132
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kVsamleskinneni ØvreArdal,elektrolyseforbrukettilHydroogHydros
distribusjonsnett, hensyntatt produksjon og KII-forbruk i punktene.

Tariffen i distribusjonsnettet fastsettes på bakgrunn av andelen kostnader til
overliggende nett som belastes distribusjonsnettet og kostnadene i distribusjonsnettet.
Her inngår også 3/34 av kostnadene tilknyttet 132 kV samleskinne siden
distribusjonsnettet benytter 3 av 34 avganger. De samlede kostnadene i
distribusjonsnettet fordeles så på kundene, Årdal Energi og Hydro Aluminium, basert
på k-faktorjusteringen. Siden Hydro Aluminiums forbruk er over 15 MW og 7000 timer
gis de en ytterligere kostnadsreduksjon for forbruk med høyt effektuttak og lang
brukstid.

Departementet konstaterer at endringen av tarifferingspraksis har medført økte
kostnader for Årdal Energi, men etter departementets vurdering er den nye praksisen i ~
tråd med regelverket. Inndelingen som benyttes for kostnadsreduksjon for kunder med
høyt effektuttak og lang brukstid er den samme som benyttes av Statnett.

Departementet har i tidligere klagesaker stadfestet at denne inndelingen er «itråd med
forskriftens bestemmelser for å kunne skille mellom ulike kundegrupper gjennom
objektive og kontrollerbare kriterier.

Konklusjon
Klagen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEs vedtak av 30. oktober 2012. r

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

   .f)
avdelingsdirektør. .- _* ‘"7

Laila Berge ~
»underdirektør
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