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Klage  på vedtak  om sulnmasjonsmåling  av NORDOX Industrier AS

Det vises  til Deres klage  av 4. mai  2004 over Norges vassdrags-  og energidirektoratets
(NVE) enkeltvedtak av 13. april 2004 vedrørende  ovennevnte ,  samt til øvrig
korrespondanse i saken.

NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrift om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 1.1, mars 1999 nr. 302 (forskriften),
med hjemmel i energilovforskriften av 7. desember 1990.

Departementet fikk oversendt klagen fra NVE i brev av 16. september 2004 med
direktoratets merknader. NVE opprettholder sitt standpunktt av 13. april 2004.

Bakerunn
De involverte partene i saken er NORDOX Industrier (NORDOX) og Viken Nett
(Viken). NORDOX har summasjonsmåling av bedriftens forbruk, som medfører at de
kan innordne sin produksjon slik at de har en effektbesparelse på ca. 500 kW. Saken
gjelder en planlagt kapasitetsutvidelse hvor eksisterende overføringsnett må
forsterkes/endres. Viken sier seg villig til å installere transformatorer av
standardstørrelsen 1600 kVA og at det vil bli installert en måler per transformator.
NORDOX ønsker at denne kapasitetsutvidelsen skal sumnlasjonsmåles sammen med
det soul allerede er summasjonsmålt.

NORD OX' klage
Ved bruk av  summasjonsmåling  har NORDOX tidligere oppnådd en effektbesparelse på
ca. 500 kW per år. En planlagt produksjonsutvidelse medfører at eksisterende nett må
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forsterkes/endres. NORDOX klager på at Vikens nettløsning medfører at muligheten
for effektbesparelse forsvinner. Videre viser NORDOX til at Viken nå krever separat.
måling av hvert utvekslingspunkt, samt at Viken ikke ønsker å sette opp
transformatorer siam har en ytelse høyere enn 1600 kVA.

Vikens anførsler
Viken ønsker å avvikle ordningen med snumasjonsmåling for nye anlegg, samt for
eksisterende anlegg sota det gjøres endringer i. Viken viser til forskriftene av 11. mars
1999 nr. 301 og 302. Videre viser Viken til at de ikke installerer transformatorer større
enn 1600 kVA, med begrunnelse om tilgang til reservetransformatorer og at
kortslutningsytelsen bli svært høy ved store ytelser. Dersom effektbehovet er større
kan man sette opp flere transformatorer, eller flytte leveringspunktet opp ett nivå.
Kunden vil ved å flytte utvekslingspunktet kunne få fellesmåling.

NVEs vurdering
Ved oversendelse av klagen til Olje- og energidepartementet opprettholder NVE sitt
vcdlak av 1?. april 20(34.

NVE har konkludert med at NORDOX ikke kan kreve sununasjonsmåling. NVE mener
at NORDOX ikke kan kreve dette med hjemmel i regelverket, samt at NVE heller ikke
har hjemmelsgrunnlag for å pålegge Viken å velge en annen nettløsning.

NVE godtar Vikens valg om å ikke sette opp transformatorer med ytelse større enn
1600 kVA for anlegg som tilhører selskapet med begrunnelse til standardhensyn og
hensynet til kortslutningsytelser, såfremt de er samfunnsmessig effektive. Verken
regelverket eller konsesjonsvilkårene er til hinder for at. Viken kan ta slike hensyn.

NVE viser videre til hovedregelen i forskriftens § 13-1 a) on) at  "tariffene skal refereres
tilknytningspunktene".  NORDOX vil kunne få sammenlagringsgevinster gjennom å bli
fellesmåla ved at bedriften får et leveringspunkt på nettnivå 3 slik Viken antyder.
NORDOX vil da stå fritt til blant annet å velge transformatorer.

Olje- og energidegartementets vurdert
Departementet. vil 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 klagerens anførsler ut fra sakens viktighet, og det som ellers er nødvendig for å
begrunne avgjørelsen i saken.

Departementet mener det er viktig at nettselskapene selv skal få avgjøre om de ønsker
å tilby fellesmåling/summasjonsmåling utover det som i dag kan  kreves  i henhold til
forskriftens § 14-3, og at det bør legges til grunn en streng tolkning av denne
bestemmelsen med hensyn på tilfeller hvor det kan kreves slik måling. NORDOX faller
ikke inn under § 14-3, som sier:  "Nettselskapet skal på forespørsel tilby boligsameier,
forretningsgårder, borettslag, boligbyggelag og lignende, måling og tariffesing per felles
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inntaksledning".  Dette medfører at departementet mener at NORDOX ikke kan kreve at
de skal bli fellesmålt.

Viken valgte i 1994 å avvikle ordningen med summasjonsmåling. Viken gir nå ikke
godkjennelse av summasjonsmåling for nye anlegg, samt at summasjonsmåling for
eksisterende anlegg kun opprettholdes så lenge det ikke gjøres noen endringer med
anleggene. Da Viken ikke har noen plikt til å tilby summasjonsmåling utover § 1.4-3,
mener departementet at Viken er i sin fulle rett til å opphøre sin tidligere ordning. Det
vises til brev av 9. desember  2003 fra Viken hvor de presiserer årsakene til at dc har
gått bort. fra sununasjonsmåling.

Departementet viser videre til forskrifters § 13-1 a) som sier  "tariffene skal refereres
tilknytningspunktet".  Vikens håndtering av endringen i nettstrukturen i denne saken er i
tråd med dette. Viken har vist velvilje i denne saken ved å si seg villig til å la
eksisterende summasjonsmåling bestå, selv om også endring i eksisterende anlegg
skulle medført opphør av summasjonsmålingen ut fra Vikens retningslinjer. Videre kan
NORDOX bli fellesmålt ved at leveringspunktet flyttes opp til nivå 3, og dertil at
NORDOX blir eier av hele anlegget for strømforsyningen inklusive transformatorene.
Kapasiteten på disse kan da kunden selv bestemme uavhengig av nettselskapet. Dette
er en løsning Viken har foreslått, men som NORDOX ikke ønsker.

Viken installerer ikke transformatorer større enn 1600 kVA i sitt nett, med

begrunnelsen:  "Grunnen til det er blant annet standardisering av transformatorytelser for
å sikre tilgangen  på  reservetransformatorer ved havari samt at kortslutningsytelsen blir
svært høy ved store ytelser"  jf. brev av 9. desember 2003. Departementet vektlegger at

områdekonsesjonæren i utgangspunktet bør avgjøre forhold knyttet til sitt eget nett, og
viser i den forbindelse blant annet til om ådekonsesjonærenes leveringsplikt. Det er
områdekonsesjonæren som er best egnet til å vurdere hvordan deres leveringsplikt skal
håndteres, og dertil hvordan nettet bør utformes. Gitt samfunnsmessig effektivitet
mener departementet. at Viken kan legge slike betraktninger som ovenfor til grunn i

sine valg av nettløsninger.

Departementet kan ikke se at Vikens valg om ikke ha større transformatorer enn 1600
kVA og ikke ønsker summasjonsmåling utover forskriftens § 14-3, og dertil Viken Netts
begrunnelser for disse valgene, strider mot forskrifters § 13-1 d)  "tariffene skal utformes
slik  at de i størst mulig grad gir signaler om effektiv utnyttelse og effektiv utvikling av
nettet"  som anført av NORDOX. Departementet. anser også forskrifters § 13-1 d) å
gjelde i hovedsak i etterkant av at nettløsningen er bestemt, det vil si at denne paragraf
skal hensyntas når tarifferingen av hvert enkelt målepunkt skal bestemmes.

Departementet viser for øvrig til NVEs vurderinger.
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Konk
Klagen har ikke ført frem. Olje- og energidepartementet stadfester NVEs vedtak av 13.
april  2003.

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

avdelingsdirektør

Kopi:
Hafslund Nett
NVE

1q, i

Stein Øvstebø
underdirektør
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