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Nordkrafts regionalnettstariff for 2000 og 2001 - vedtak 

Ballangen Energi AS klager på Nordkraft sin utforming av tariffer for uttak fra regionalnettet. 
Spesielt klager Ballangen Energi AS på at Nordkraft AS for tariffåret 2000 (2001) krever inn 
mindreinntekt på ca. 6 mill. kroner som følge av oppjustering av inntektsrammen til Nordkraft 
for årene 1998, 1999 og 2000. Nettmessige forhold i området fører til at Ballangen Energi AS er 
eneste uttakskunde fra Nordkraft AS sitt regionalnett. Nordkraft AS sin utforming av 
regionalnettstariff innebærer at Ballangen Energi AS belastes en vesentlig andel av kostnadene 
og hele mindreinntekten i Nordkraft AS sitt regionalnett. NVE har vurdert klagen i henhold til 
gjeldende regelverk for utforming av tariffer. NVE finner ikke grunnlag for å pålegge Nordkraft 
AS å endre utformingen av regionalnettstariffen. NVE pålegger med dette at mindreinntekt som 
følge av oppjustering av inntektsrammen skal hentes inn via tariffen over tid og maksimalt med 
20% av beløpet per år. 

Ballangen Energi AS (BE) har i brev datert 22. desember 2000 klaget Nordkraft AS (NK) sin 
regionalnettstariff inn for NVE. 

NK har i brev datert 12. februar 2001 gitt sine kommentarer til BE sin klage. BE har i brev datert 21. 
februar 2001 kommet med tilleggskommentarer til klagen. 

Saksopplysninger 

NK sitt regionalnett består av to separate 132 kV linjer. Linjene går fra sentralnettspunktet i Ballangen 
til henholdsvis Bjørkåsen og Kjøpsvik. BE er tilknyttet NKs regionalnett i Bjørkåsen mens Nord-
Salten Kraftlag (NSK) og Sørfjord Kraftverk (SK) er tilknyttet regionalnettet i Kjøpsvik.  

I Bjørkåsen har BE tilknyttet produksjon og forbruk på henholdsvis 6,7 MW og 13,8 MW. BE har et 
netto uttak fra NKs regionalnett i Bjørkåsen på 7,1 MW.  

I Kjøpsvik har NSK netto innmating på 17,4 MW. Tilknyttet produksjon er 52 MW og forbruk 34,6 
MW. NSK avregnes i tillegg til netto innmating et minimum effekttillegg på 8,6 MW. SK har 
tilknyttet produksjon og netto innmating på 57,2 MW i Kjøpsvik. 
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Av opplysninger i klagen fra BE og kommentarer til klagen fra NK fremgår det at NK tarifferer begge 
132 kV linjene som et felles tariffområde. Tariffene for uttak og innmating fastsettes med 
utgangspunkt i kostnader til sentralnettet og NKs samlet inntektsramme. All innmating og alt uttak 
avregnes et tilknytningsledd på bakgrunn av brutto tilknyttet effekt etter sentralnettets satser. Videre 
avregnes tilknyttede kunder et effektledd på bakgrunn av netto innmating etter sentralnettets effektledd 
eller netto uttak etter regionalnettets effektledd. I tillegg benytter NK et minimum effekttillegg dersom 
netto effektutveksling er lavere enn 30% av brutto tilknyttet effekt. All innmating og alt uttak avregnes 
energiledd.  

Effektledd for uttak fra NK sitt regionalnett beregnes på bakgrunn av NK sin samlede inntektsramme 
pluss kostnader til sentralnettet fratrukket tariffinntektene fra tilknytnings- og effektledd for 
innmating, tilknytningsledd for uttak, minimum effekttillegg og energiledd. Størrelsen på effektledd 
for uttak fra NKs regionalnettet avhenger dermed i stor grad av størrelsen på inntektsrammen for 
regionalnettet. Videre vil enhver endring i inntektsrammen så godt som kun føre til endringer i 
effektledd for uttak fra regionalnettet. 

I vedtak av 13. april 2000 har NK fått oppjustert sin inntektsramme for årene 1998, 1999 og 2000. 
Oppjusteringen ble gjort som følge av mottatt statsstøtte tidligere år. Oppjusteringen innebærer at NK 
for tariffåret 2001 har en mindreinntekt på ca. 6 mill. kroner i tillegg til ordinær inntektsramme for 
2001. 

BE sin klage 

BE klager til NVE over at NK sin utforming av regionalnettstariffen innebærer at BE belastes en større 
andel av kostnadene i regionalnettet enn kostnadene i linjen BE faktisk benytter. Spesielt klager BE 
over at NK sin tariffering innebærer at BE belastes hele mindreinntekten som følge av 
inntektsrammeoppjusteringen. 

BE begrunner klagen spesielt med at NK sin avregning av minimum effekttillegg ikke er riktig. BE 
mener tariffsatsen for avregning av minimumstillegget skal beregnes som gjennomsnitt av effektledd 
for innmating og uttak i det aktuelle nettet. BE mener det er feil når NK benytter gjennomsnitt av 
sentralnettets satser for effektledd for innmating og uttak. 

BE viser til at rimelig tariffering av BE er at NK definerer 132 kV linjen Ballangen – Bjørkåsen som 
et eget tariffområde. Regionalnettstariffen for BEs uttak bør således fastsettes på bakgrunn av 
inntektsrammen og eventuell mindreinntekt for den aktuelle linjen og andel av kostnadene til 
sentralnettet. Alternativt viser BE til at 132 kV linjen Ballangen – Bjørkåsen må defineres som en del 
av sentralnettet. 

NVE sin vurdering 

NVE vil i det følgende gi sin vurdering av BEs forslag om at 132 kV linjen Ballangen-Bjørkåsen bør 
tas inn i sentralnettet, NK sin utforming av regionalnettstariff og NK sin mulighet til å hente inn 
tidligere akkumulert mindreinntekt sett i lys av forskrift av 11. mars 1999 om økonomisk og teknisk 
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer med endringer sist av 
01.01.2001 (tarifforskriften).  
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Sentralnettets utstrekning 

BE sitt alternativ som innebærer at 132 kV linjen Ballangen – Bjørkåsen defineres som en del av 
sentralnettet er vurdert i forbindelse med NVEs vedtak datert 27. mars 2001 angående radialer og 
sentralnettets utstrekning. NVEs konklusjon var at det ikke var grunnlag for å inkludere 132 kV linjen 
Ballangen – Bjørkåsen i sentralnettet. 

NK sin utforming av tariff for regionalnettet 

I henhold til § 13-1 bokstav g) i tarifforskriften hvor det heter at tariffene skal gi nettselskapet 
inntekter til dekning av kostnader innenfor tildelt inntektsramme, kostnader til overliggende nett og 
lovpålagt enøk har NK full anledning til å utforme tariffer som gir inntekter innenfor fastsatt 
inntektsramme og kostnader til overliggende nett. Videre innebærer bestemmelsen som fremgår av § 
16-2 første ledd om at sentralnettets innmatingstariffer skal være retningsgivende ved innmating i 
regional- og distribusjonsnett at fordeling av kostnader i nettet mellom innmating og uttak i stor grad 
er gitt. Residuale kostnader i det lokale nettet som ikke dekkes av innmating må dermed dekkes av 
uttak.  

Minimum effekttillegg 

Vedrørende NK sin avregning av minimum effekttillegg vises det til at i § 14-1 andre ledd fjerde 
punktum heter det at det kan fastsettes et minimums effektgrunnlag. Bestemmelsen i forskriften har til 
hensikt å fange opp tilfeller der det er stort avvik mellom faktisk målt effektbelastning og nødvendig 
effektinstallasjon for å kunne betjene tilknyttede kunder. Bestemmelsen innebærer ikke at netteiere er 
pålagt å fastsette og avregne minimums effektgrunnlag. Tarifforskriften gir heller ingen føringer i 
forhold til størrelsen på avregningsgrunnlaget eller utformingen av tariffen ved avregning av 
minimums effektgrunnlag. 

For sentralnettet har Statnett utarbeidet detaljerte retningslinjer for fastsettelse av avregningsgrunnlag 
og størrelsen på tariffen. Etter det NVE kan se viderefører NK praksis i sentralnettet til eget 
regionalnett. NVE har ikke hatt innvendinger mot Statnett sin praksis i sentralnettet, da den ikke er i 
strid med gjeldende regelverk. Statnett sin praksis i sentralnettet er imidlertid ikke eneste metode for å 
avregne et minimum effekttillegg. Etter NVEs vurdering er det ikke åpenbart at det er hensiktsmessig 
at fastsettelse av minimum effektgrunnlag skjer på tilsvarende måte både med hensyn til fastsettelse av 
avregningsgrunnlag og tariffsats ved tariffering på lavere nettnivåer. Det vises i den sammenheng til at 
gjeldende regelverk ikke nødvendigvis vil være til hinder for andre måter å fastsette minimum 
effekttillegg og som fører til en annen kostnadsfordeling.  

Brutto-/netto tariffering 

NK viderefører praksis fra sentralnettet med brutto tariffering av tilknytningsledd og netto tariffering 
av effektleddet. Netto tariffering av effektleddet innebærer at avregnet mengde er lavere enn tilknyttet 
mengde. I enkelte tilfeller vil avregnet mengde kunne være veldig lav. NVE har ikke hatt innvendinger 
mot brutto-/netto tariffering og finner ikke at en slik praksis vil være i strid med gjeldende regelverk. 
Det påpekes imidlertid at det ikke fremgår noen direkte bestemmelse i tarifforskriften vedrørende 
utformingen av brutto-/netto tariffering. Igjen vises det til at det ikke er åpenbart at praksis i 
sentralnettet er den mest hensiktsmessige i alle tilfeller. Også i dette tilfelle vil ikke nødvendigvis 
andre former for utforming av tariffene være i strid med gjeldende regelverk. 
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Tariffering på bakgrunn av samlet inntektsramme 

I sammenhengende nett med en eier er det vanlig praksis at tariffene fastsettes på bakgrunn av 
netteiers samlede inntektsramme. Tariffsatsen for hver enkelt kunde vil gjenspeile gjennomsnittlige 
kostnader i nettet og ikke kostnadene ved anleggene den enkelte kunde er tilknyttet og benytter. 
Spørsmål oppstår i de tilfeller en netteier tariffer flere separate nettanlegg. I slike tilfeller er det NVE 
sin vurdering at verken at nettanleggene tarifferes på bakgrunn av samlet inntektsramme eller hver for 
seg på bakgrunn av faktiske kostnader vil være i strid med gjeldende regelverk. 

Mer-/mindreinntekt 

Av tarifforskriftens § 8-4 første ledd fremgår det at: 

Nettselskapet skal håndterer merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Mer- eller 
mindreinntekt skal beregnes for sentral-, regional- og distribusjonsnett. Merinntekt skal tilbakeføres 
kunden, mens mindreinntekt kan hentes inn fra kundene. 

og videre av tredje ledd at: 

Tilbakeføring skal skje ved en justering av tariffer og priser ved salg av nettjenester eller ved kontant 
tilbakeføring. Ved beregning av neste års overføringstariffer skal det tas hensyn til den antatte saldo 
for mer-/mindreinntekt med sikte på å redusere denne saldoen….. 

Dersom netteier ønsker å hente inn mindreinntekt skal denne tilbakeføres via tariffen og etter 
gjeldende regelverk for utforming av tariffer. Det fremgår ikke eksplisitt av forskriften hvilket  
tidsperspektiv som skal legges til grunn, ut over at tilbakeføringen skal skje over tid. 

Forståelse av begrepet over tid må sees i sammenheng med formålet med bestemmelsen, som primært 
tar sikte på at tariffene skal holdes mest mulig stabile. Bakgrunnen er at det er ønskelig med størst 
mulig forutberegnelighet for sluttbrukerne. Så langt det er mulig skal innhenting av mindreinntekt 
derfor ikke medføre vesentlig økning i tariffene til kundene i et enkelt tariffår. Dette gjelder særlig i et 
tilfelle som det foreliggende, ettersom økningen i inntektsrammen primært er gitt for å gi nødvendige 
midler til reinvestering i fremtiden. 

Ved innhenting av mindreinntekten som følge av oppjustering av inntektsrammen, må derfor NK ta 
hensyn til tariffvirkningene dette innebærer for tilknyttede kunder. I dette tilfellet er det NVE sin 
vurdering av innhenting av hele mindreinntekten i løpet av et år innebærer en vesentlig økning i 
tariffen. Tariffene til BE skal derfor beregnes slik at mindreinntektssaldoen reduseres over tid, 
gjennom at maksimalt 20% av beløpet hentes inn per år. 

Konklusjon 

NK sin tariffering er etter NVEs vurdering ikke i strid med gjeldende regelverk. NVE ser imidlertid at 
NK sin utforming av regionalnettstariffen for uttak til BE reiser spørsmål angående kostnadsfordeling 
mellom kunder i NK sitt nett. NVE vil i den sammenheng presisere at tarifforskriften ikke er til hinder 
for andre former for tariffering som kan føre til en annen kostnadsfordeling. 

Ved innhenting av mindreinntekt skal det tas hensyn til tariffvirkningen for kundene. NKs 
mindreinntekt som følge av oppjustering av inntektsrammen skal hentes via tariffen over tid og 
maksimum 20% av beløpet per år.  
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Vedtak 

NVE finner ikke grunnlag for å pålegge NK å endre utforming av regionalnettstariffen.  

Mindreinntekt som følge av oppjustering av inntektsrammen skal hentes inn via tariffen over tid og 
maksimum 20% av beløpet per år. 

 

Med hilsen 

 

 

Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Jon Sagen 
seksjonssjef 

 
  

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 gjennom NVE. 
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Brevets mottakere: 
Navn1 Navn2 Adr Post 
Nordkraft AS   8275 STORJORD I TYSFJORD 
Ballangen Energi AS  Postboks 53 8540 BALLANGEN 
Nord-Salten Kraftlag 
A/L 

 Postboks 70 8276 ULVSVÅG 

 
 


