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KLAGE PÅ TARIFF FOR UTKOBLBAR OVERFØRING 
 
Statoil har i brev 11.08.97 innklaget BKKs utforming av tariffene for utkoblbare overføringer. 
Etter Statoils oppfatning er BKKs praksis ved fastsetting av disse tariffene i strid med både 
konkurranseloven og NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer. 
 
NVE avgjør tvistesaken i medhold av §4-4, bokstav b), siste ledd i forskrift gitt i henhold til 
energiloven av 29. juni 1990 nr. 50. Etter denne forskriften er NVE gitt myndighet til å treffe 
avgjørelser ved uenighet om vilkår eller tvist om forståelsen av beregningsmåten for 
overføringstariffer og kapasitet. 
 
Når det gjelder forholdet til konkurranseloven skriver Konkurransetilsynet i brev av 22.10.97 til 
Statoil at ”Konkurransetilsynet vil foreløpig avvente resultatet av NVEs behandling av klagen før 
tilsynet vurderer saken nærmere.”  
 
BKK har gitt sine kommentarer til saken i brev av 17.12.97. 
 
 
Faktiske opplysninger 
 
For kunder med brenselsfyrt reserve er energileddet i BKKs tariffer for utkoblbare overføringer 
for 1997 differensiert avhengig av nettnivå og kraftpris. Nettnivådifferensieringen fungerer slik at 
energileddet i overføringstariffen øker med avtakende spenningsnivå, mens 
kraftprisdifferensieringen er slik at energileddet avtar med økende kraftpris. Kraftprisen er 
referert månedsmiddel av døgnmarkedsprisen til Nord Pool for levering i Bergensområdet. BKK 
benytter et fastledd (kr/år) for utkoblbare overføringer. Fastleddet er konstant og uavhengig av 
nettnivå og kraftpris. 
 
Partenes anførsler 
 
Statoil anfører at BKKs tariffer for utkoblbare overføringer er utformet på en måte som 
innebærer at kostnadene per kWh varierer i motfase til prisnivået i døgnmarkedet. Statoil mener 
dette ikke er forenlig med NVEs retningslinjer, da BKKs praksis innebærer at tapsleddet i 
overføringstariffen ikke gjenspeiler verdien av de marginale tap i det aktuelle og i det 
overliggende nett. 
 
BKK  anfører i sine kommentarer at "Bakgrunnen for at vi etablerte tariffen var at retningslinjene 
for 1994 refererte til "kundens utkoblingspris" og retningslinjene for 1995 refererte til at "kundens 
betalingsvilje for å være tilknyttet nettet". Vi betraktet disse formuleringene som et signal om at 
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NVE anså overføring til uttak med utkoblingsklausul som et virksomhetsområde hvor det kunne 
etableres en viss konkurranse i forhold til andre energibærere."  
 
BKK viser videre til at det er "spotpris i markedet" som inngår i tapsleddet i tariffen, og ikke "den 
kraftpris som er forhandlet mellom kunde og kraftleverandør." Siden det ikke er noen kobling 
mellom tapsleddet i overføringstariffen og prisen i kraftkjøpsavtalen, hevder BKK at deres tariffer 
for utkoblbare overføringer ikke er diskriminerende. 
 
Avslutningsvis viser BKK til at de har gjort et påslag på det marginaltapsbaserte energileddet på 
inntil 3 øre/kWh, og BKK anfører at dette påslaget "skal dekke inn de øvrige 
kostnadselementene i tariffen og er å sammenligne med et omregnet effektledd." 
 
 
NVEs vurdering 
 
Statoil viser i sitt brev til at klagen gjelder tariffene for 1997. Vi vil derfor i utgangspunktet 
referere til NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer av oktober 1995 ved 
behandlingen av denne saken, da disse retningslinjene gjaldt for 1997. I kap. 4.3 i disse 
retningslinjene heter det at "For utkoblbar overføring skal netteier benytte et tapsledd som 
gjenspeiler de marginale tapsprosenter i det aktuelle nett og i overliggende nett. Dette leddet 
skal være det samme som for ordinær overføring, gitt utvekslingspunkt og tid." De enkelte 
elementene i tapsleddet er nærmere omtalt under kap. 4.1 i retningslinjene der det bl.a. heter at 
"De marginale tapskostnader i eget nett fastsettes som produktet av utvekslet energi, marginal 
tapsprosent og antatt pris i døgnmarkedet til Statnett Marked (i dag: systemprisen i 
elspotmarkedet til Nord Pool)."  
 
Disse bestemmelsene innebærer isolert sett at tapsleddet i overføringstariffen skal variere i 
samme retning som systemprisen i elspotmarkedet til Nord Pool (elspotprisen), dvs. at når 
elspotprisen øker skal verdien av tapsleddet øke, og omvendt avta når elspotprisen avtar.  
 
BKK har ved fastsettelsen av tapsleddet lagt elspotprisen til grunn, men har lagt opp til at 
verdien av tapsleddet avtar med økende elspotpris. BKKs praksis innebærer at den pris som 
kunden stilles overfor ikke vil avspeile verdien av de marginale tap, og dermed heller ikke 
reflektere de systemmessige kostnader som kunden gjennom sine uttak vil forårsake. Det synes 
klart at denne utformingen av tapsleddet er i strid med § 4 - 4, bokstav b) i forskriften til 
energiloven der det heter at "Konsesjonæren bør i størst mulig grad utforme tariffer som 
gjenspeiler belastningen på nettet."    
 
BKK viser også til NVEs retningslinjer av november 1994 der det heter at tarifferingen av 
utkoblbar overføring grad kan gjøres avhengig av  "kundens betalingsvilje".  Det framgår av 
disse retningslinjene at "kundens betalingsvilje" er ett av flere momenter som kunne tillegges 
vekt ved fastsettelse av tariffen for kunder med utkoblbar overføring. Det ble forutsatt i disse 
retningslinjene at dette kunne være aktuelt ved fastsettelse av de bruksuavhengige ledd 
(fastledd, effekledd) i tariffen, og ikke ved fastsettelse av det bruksavhengige leddet (tapsleddet) 
slik BKK har gjort. I retningslinjene av oktober 1995 og november 1997 har for øvrig NVE tatt ut 
referansen til "kundens betalingsvilje". I disse retningslinjene heter det derimot at "For å utnytte 
nettet optimalt kan nettieier tilby utkoblbar overføring til annet uttak som har redusert krav til 
leveringssikkerhet." Dette kriteriet er ment å komme til anvendelse i særtilfeller, og det vil her 
være aktuelt bl.a. å vurdere kundens betalingsvilje. Kundenes betalingsvilje må vurderes ut fra 
hensynet til at det ikke er ønskelig at kunder med fleksible energisystemer velger å koble seg fra 
nettet pga. høye faste årkostnader.  
 
BKK anfører at den praksis everket har lagt opp til ikke er diskriminerende fordi tapsleddet 
varierer omvendt med elspotprisen og ikke i forhold til den kraftprisavtale som den enkelte 
kunde har inngått. Selv om denne praksis kan anses å innebære en likebehandling av de ulike 
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kjelkundene, innebærer dette ikke at den tarifferingspraksis BKK har gjennomført er akseptabel i 
forhold til forskriftens krav om at tariffene bør utformes slik at de gjenspeiler belastningen på 
nettet.  
 
BKK skriver avslutningsvis at energileddet er gitt et påslag på inntil 3 øre/kWh, og at dette er å 
anse som et omregnet effektledd. Denne praksis strider med de prinsipper som er nedfelt i 
NVEs regningslinjer, og NVE anser det som uheldig at energi-/tapsleddet i overføringstariffen 
omfatter andre kostnader enn verdien av marginaltapet. Vi kan her vise til at BKKs praksis 
minner om den Statnett tidligere benyttet i sentralnettet, og at NVE i brev av 08.12.95 ba 
Statnett om ikke å innarbeide "effektbaserte" kostnader i energileddet. Vi vil også vise til 
retningslinjene av november 1997 der det heter at "Effektleddet skal differensieres mellom 
tunglast og lavlast, for eksempel slik at det kun avregnes effektledd for last som ligger inne 
under tunglast." Den praksis som BKK har lagt til grunn vil derfor heller ikke oppfylle intensjonen 
som er nedfelt i denne bestemmelsen. 
 
BKK viser til at everket differensierer tapsleddet etter nettnivå. NVEs retningslinjer legger opp til 
at tapsleddet skal avspeile de marginale tapsprosenter, gitt utvekslingspunkt og lastsituasjon.  
NVE anser det i dag ikke som realistisk å gjennomføre dette punktvis for alle nettnivå. I den grad 
marginaltapene varierer systematisk mellom de ulike nettnivå, kan det hevdes at en 
nettnivådifferensiering slik BKK praktiserer er en bedre løsning enn å legge til grunn like 
marginaltapsforutsetninger.  NVE har derfor ikke innvendinger mot denne 
nettnivådifferensieringen. 
 
 
Vedtak 
 
NVE mener at BKK har etablert en praksis for beregning av tariffene for utkoblbar overføring 
som ikke er forenlig med NVEs retningslinjer. NVE vil derfor be om at BKK endrer 
beregningsmåten for disse overføringstariffene innenfor de rammer som er gitt i gjeldende 
retningslinjer for beregning av overføringstariffer. Dette skal gjennomføres senest med virkning 
fra 01.01.99. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
Jan Moen 
avdelingsdirektør 
 
 

Jon Sagen 
seksjonssjef 

 
 
 
 
Kopi til: Olje- og energidepartementet, Postboks 8148 Dep., 0033 Oslo 

 Konkurransetilsynet, Postboks 8132 Dep., 0033 Oslo 
 

 
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet fram til 
partene, jfr. forvaltningslovens § VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes 
gjennom NVE. 


