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KLAGESAK ANGÅENDE TARIFF FOR UTKOBLBAR OVERFØRING 

Saken gjelder tvist mellom BKK Distribusjon AS, nå BKK Nett AS, (BKK) og Statoil Norge 
AS (Statoil) angående tariffer for utkoblbar overføring. BKK har i brev av 14.08.98 klaget på 
NVE sitt vedtak av 02.07.98. Statoil har gitt kommentarer til BKKs klage i brev av 12.10.98. 
Olje- og energidepartementet mottok saken med NVEs merknader i brev av 19.02.99. 
 
NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring, 
omsetning og fordeling av energi m.m. fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 07.12.90 
og kongelig resolusjon 10.12.93 med hjemmel i lov 29.06.90 nr 50 om produksjon, 
omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (energiloven). Etter 
forskriftens § 4-4 b, siste ledd er NVE gitt myndighet til å treffe avgjørelser ved uenighet om 
vilkår om forståelsen av beregningsmåten for overføringstariffer og kapasitet. 
 
 
BKKs merknader 
 
Til grunn for anken ligger følgende prinsipp og egenskaper ved BKKs tariffstruktur: 
 
- tariffen sikrer en fleksibel bruk av nettet 
 
BKK har fortsatt god kapasitet i høyspenningsnettet, også i tunglast. Dette skyldes et relativt 
høyt investeringsnivå på 1980-tallet. BKK vurderer ikke kjelene som dimensjonerende for 
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nettet. 
 
BKK har inntrykk av at dagens retningslinjer i liten grad tar hensyn til de muligheter som 
ligger i bruk av avanserte styringssystemer når det kreves en effektorientert tariff for kjelene. 
Effektleddet vil virke dempende på bruk av kjelene, og for kundene vil det virke motsigende å 
betale effektavgift og samtidig oppleve styrte utkoblinger fra netteier. 
 
BKK er uenig i å omtale energileddet i sin tariff som tapsleddet, og deretter henvise til 
retningslinjenes definisjon av dette. BKKs energiledd består av et tapselement samt et 
fleksibelt element som gjenspeiler kundens betalingsvilje for summen av elektrisk energi og 
nettleie, sett i forhold til andre energiformer. 
 
- tariffen bidrar til å redusere forurensingen i Bergen 
 
BKK yter et vesentlig bidrag til redusert forurensing i Bergen ved å ha en tariff som holder 
elkjelene i drift i perioder med relativt høye kraftpriser (som ofte faller sammen med tider da 
forurensingen er ekstra høy). For Bergen by, med et tiltagende forurensingsproblem, blir dette 
allerede betraktet som et av flere nødvendige miljøtiltak rettet mot reduksjon av utslipp. 
 
På denne bakgrunn finner BKK det uheldig og underlig at myndighetene gjennom NVEs 
vedtak, legger hindringer for et miljøtiltak som man skulle forvente ble betraktet som positivt 
og riktig ut fra et energipolitisk synspunkt. 
 
- tariffen er utformet etter retningslinjer av november 1994 
 
BKKs tariff ble etablert på bakgrunn av retningslinjene som gjaldt for 1995, samt de signaler 
NVE hadde gitt i retningslinjene de foregående år. Denne tariffen kunne utformes annerledes 
enn tariffene for prioritert overføring. Når utrykk som kundenes betalingsvilje ble benyttet i 
retningslinjene, gav det inntrykk av at andre prinsipp enn ren kostnadsfordeling kunne legges 
til grunn. 
 
Det er vesentlig at kundene oppfatter BKK som forutsigbart. BKK ønsker derfor å etablere 
tariffstrukturer som gir kundene muligheter til å planlegge sine investeringer i energisystemer. 
NVEs retningslinjer vedrørende utforming av tariffer for utkoblbar overføring har vært svært 
skiftende, noe som også framkommer i behandlingen av Statoils klage. BKK, og deres 
kunder, må derfor etter denne praksis være forberedt på å endre tariffmønster hvert år.  
Retningslinjene da må ha et spesifiseringsnivå som åpner for mer langsiktighet i 
tariffutformingen. Alternativt må retningslinjene foreligge så tidlig at det er mulig å få 
løpende forhåndsgodkjenning av tariffene. 
 
- tariffene fungerer godt overfor våre ca. 320 kjelkunder 
 
BKK har fått positive tilbakemeldinger fra kundene etter innføring av denne tariffen i 1995,  
særlig fordi tariffen gjør det lønnsomt å fyre miljøvennlig, også ved relativt høye elpriser. 
BKK finner det derfor svært uheldig at medhold i klagen fra en konkurrerende 
energileverandør skal måtte føre til tariffendringer som gir et dårligere tilbud til 
energikundene. 
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NVEs retningslinjer for overføringstariffer er først og fremst er utformet med tanke på 
fordeling av kostnader i form av et fastledd, et effektledd og et såkalt tapsledd. Det er ikke tatt 
hensyn til at de konkrete tariffene også må kunne inngå som redskap i forbindelse med 
netteiernes innsats for en mer effektiv utnyttelse av tilgjengelig nettkapasitet, noe som i stor 
grad vil komme nettkundene til gode. 
 
BKK ønsker også å rette søkelyset mot det prinsipielle i NVEs hjemmel for å detaljregulere 
tariffen for utkoblbare kunder. I samarbeid med to andre nettselskap har BKK fått utarbeidet 
en juridisk redegjørelse om dette, som blant annet konkluderer med at det er grunn til å stille 
spørsmålstegn ved om NVE har hjemmel til å vedta denne type detaljregulering. 
 
 
Statoils merknader 
 
Statoil mener at NVE må vektlegge at overføringstariffene har en riktig kostnadsstruktur og at 
framtidig utbygging følger normale forretningsmessige prinsipp. BKK er ikke berettiget til å 
utforme tariffer som avviker fra den underliggende kostnadsstrukturen i nettet, selv om de 
hevder at utkoblbare kjeler ikke er dimensjonerende for nettet og at det ble foretatt en 
overinvestering på 80-tallet som fortsatt sørger for god kapasitet i nettet. 
 
Statoil hevder at det er feil at monopolvirksomhet, som distribusjonsnett bruker argument om 
at poenget  med tariffen er å gjenspeile kundens betalingsvillighet for summen av elektrisk 
energi og nettleie, sett i forhold til alternative energiformer, for å sikre egne leveranser. 
 
Det er urimelig når BKK hevder at sluttbrukerne har krav på spesiell stabilitet for en 
monopolavgift som en overføringsavgift for elektrisk kraft. Dersom en slik betraktning legges 
til grunn, vil den i neste omgang kunne brukes mot en rekke alminnelige avgifts- og 
skattevedtak. 
 
Ut fra hensynet til et fleksibelt og robust kraftmarked og en fri konkurranse mellom elkraft og 
andre energibærere må overføringstariffen for utkoblbar overføring ha små innslag av ikke 
forbruksrelaterte element. Det gjelder både effektavgift og årsavgift utover de 
kundespesifikke kostnadene. 
 
BKK hevder at deres tariff for utkoblbar overføring gir et vesentlig bidrag til redusert 
forurensing i Bergen. Dette er feil. Det største lokale forurensingsproblemet er høye 
konsentrasjoner av partikler. Den viktigste bidragsyteren her er bruk av piggdekk og 
oppvirvling av veistøv. Den nest viktigste bidragsyteren er vedfyring som står for 94 prosent  
av utslippene utenom piggdekk og veistøv. Oljefyring har et ansvar for partikkelproblemet på 
0,2 prosent i følge Statistisk sentralbyrå. Det nest største lokale forurensingsproblemet er 
utslipp av NO2. Den klart viktigste bidragsyteren her er biltrafikken. Fyringsolje er en meget 
beskjeden bidragsyter. Utslippene av svovel er i dag ikke noe problem i Bergen eller i andre 
byer. Generelt kan det sies at svovelinnholdet i fyringsolje er meget lavt. Overføringstariffene 
er derfor et lite egnet virkemiddel til å løse lokale luftforurensingsproblem. 
 
Etter Statoils syn strider BKKs tariff mot nettselskapets egen kostnadsstruktur og den er heller 
ikke konkurransenøytral. Videre fremmer den økt bruk av elektrisitet på tidspunkt da økende 
kraftpriser antyder at det er knapphet på elektrisitet. Ordningen reduserer også fleksibiliteten 
og tilpasningsmulighetene i energimarkedet. 
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NVEs merknader 
 
NVE kan ikke se at BKK har tatt hensyn til at tariffene i størst mulig grad bør reflektere 
belastningen på nettet i sin tariffutforming. I forhold til de krav som gjelder for ordinære 
kunder har NVE satt strengere krav til at tariffene for utkoblbart forbruk tar hensyn til dette. 
Grunnlaget for å gjøre det er å gi utkoblbart forbruk riktige prissignal slik at kundene på en 
effektiv måte skal kunne veksle mellom elektrisitet og olje. 
 
I henhold til retningslinjene for beregning av overføringstariffer skal prisen ikke settes lavere 
enn verdien av de marginale tapene, men heller ikke høyere. Tradisjonelt har det til dels vært 
store forskjeller i utformingen av overføringstariffene, noe som ikke minst gjelder tariffene 
for utkoblbare overføringer. Det har vært et gjennomgående trekk at energiverkene har gjort 
et påslag på energileddet for inndekning av faste kostnader i nettet utover det som dekkes 
gjennom energileddet. Spesielt for BKK er at de reduserer påslaget når elspot prisen er høy. 
Uansett vurderer NVE denne praksisen som lite heldig og har derfor innarbeidet i 
retningslinjene at energileddet bare skal dekke de marginale tapskostnader. 
 
Når nettkunder ikke blir stilt overfor et energiledd som reflekterer de faktiske kostnadene 
uttaket påfører nettet vil det gi en lite effektiv allokering av ressursene og føre til et 
samfunnsøkonomisk tap. Hvis energileddet settes lavere enn verdien av de marginale tapene 
vil kjelkundene betale mindre enn overføringstjenesten direkte koster. I perioder med høy 
nettlast og høye elspotpriser er det grunn til å tro at BKKs tariffer for kjelkunder ikke dekker 
de faktiske kostnadene ved overføringen. 
 
BKK hevder at deres tarifferingspraksis sikrer en fleksibel bruk av nettet. Etter NVEs 
vurdering kan det snarere hevdes at det motsatte er tilfelle, fordi BKK tilpasser tariffen for 
utkoblbare overføringer på en måte som isolert sett stimulerer kunden til å benytte elektrisitet 
selv i høypris-/høylastperioder. 
 
NVE viser til at "BKK-området" har et betydelig produksjonsunderskudd og derfor må 
tilføres kraft utenfra. Samtidig er det begrensninger i overføringskapasiteten inn mot Bergen, 
slik at området ofte defineres som prisområde. Dette gir kapasitetsavgifter og økte kraftpriser 
i området. Når BKK stimulerer kjelene til å bruke elektrisitet også ved høye kraftpriser vil 
dette forsterke overføringsknappheten og derfor bidra til høyere kraftpriser innenfor 
prisområdet. Dette vil først og fremst ramme de ordinære kraftkundene. Økt kraftpris vil 
videre føre til lavere overføringstariff for BKKs kjelkunder, noe som isolert sett vil gi en 
marginal økning i overføringstariffene til de ordinære kundene. 
 
NVE viser også til at inntektsrammereguleringen gjør at BKKs inntekter ikke påvirkes av 
BKKs tarifferingspraksis for utkoblbare overføringer. Derimot vil selskapets praksis påvirke 
kostnadsfordelingen mellom ulike kundegrupper på en måte som kan hevdes å være 
diskriminerende. 
 
NVE har ikke vurdert problemstillingen knyttet til å bruke overføringstariffen som et 
virkemiddel i målsettingen om reduserte CO2-utslipp m.m. Det kan imidlertid reises 
innvendinger mot at nettselskapene skal tillegges oppgaver for å redusere negative 
miljøvirkninger som ikke kan relateres til selve overføringen av kraft. Etter NVEs oppfatning 
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er det grunn til å være varsom med å knytte "utenforliggende" målsettinger til tarifferingen av 
nettjenester, da dette kan gi uheldige signaler for nettet. 
 
I retningslinjene for tariffering av utkoblbare overføringer er det foretatt en del endringer, 
men dette er i det alt vesentlige tekstlige justeringer. Det heter for eksempel i retningslinjene 
av november 1994 at "I utgangspunktet bør tarifferingen av utkoblbar overføring følge de 
samme prinsipper som for ordinære overføringer." Dette er helt på linje med det som er 
uttrykt i etterfølgende retningslinjer. BKK kan derfor ikke finne støtte for sin tariffutforming 
ved å vise til utgåtte retningslinjer. For øvrig er ønsket om forutsigbarhet for kjelkundene et 
tvilsomt argument i denne sammenhengen, fordi grunnlaget for installasjon av kjeler er 
knyttet til et stadig skiftende prisforhold mellom olje og el. Det kan derfor hevdes at 
uforutsigbarhet snarere er grunnlaget for å installere kjeler enn noen hindring for installasjon 
og bruk av alternative energibærere. 
 
Etter NVEs vurdering er kjelkundenes positive respons på BKKs tarifferingspraksis ikke noe 
argument for å avvike fra retningslinjene, men snarere en indikasjon på at kjelkundene rent 
bedriftsøkonomisk anser BKKs tariffer som gunstige. 
 
Etter NVEs vurdering er det ikke framkommet opplysninger som gir grunn for å endre NVEs 
vedtak av 02.07.98. 
 
 
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 
klagers anførsler ut fra sakens viktighet og det som ellers er nødvendig for å begrunne 
avgjørelse i saken. 
 
Departementet vurderer klagen i henhold til det regelverk som gjaldt da tvistesaken kom opp. 
Tariffer for utkoblbar overføring reguleres nå i forskrift om økonomisk og teknisk 
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer av 11.mars 1999. 
 
Departementet viser til forskrift til energiloven hvor det står: "Tariffene bør i størst mulig 
grad gjenspeile belastningen på nettet." NVE mener at BKK ikke har tatt hensyn til at 
tariffene i størst mulig grad bør reflektere belastningen på nettet i sin tariffutforming. 
Departementet er enig i dette. Departementet vurderer det slik at et energiledd som reduseres 
når spotprisen og belastningen i nettet øker, er i strid med denne bestemmelsen i forskriften.  
 
NVE hevder at BKK tilpasser tariffen for utkoblbare overføringer på en måte som isolert sett 
stimulerer kunden til å benytte elektrisitet i høypris-/høylastperioder. Departementet er enig 
med NVE at dette er en uheldig praksis.  
 
Departementet viser videre til at et hovedmål med tariffene er å bidra til en effektiv bruk av 
nettet. Miljøhensyn ivaretas best på andre måter enn gjennom bruk av overføringstariffen.  
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Vedtak 
 
Departementet stadfester NVEs vedtak av 02.07.98. 
 
Departementets avgjørelse er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningslovens § 28 første 
ledd annet punktum. 
 
 
Etter fullmakt 
 
 
 
Per Håkon Høisveen 
ekspedisjonssjef 
 

Marit Måge 
rådgiver 
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