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Klage fra EnCom AS (nåværende Eneas Energi) på NVEs vedtak angående
kundeforhold i fellesmålte punkter

Det vises til klage av 12.11.03 over Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE)
vedtak av 15.09.03 og deres redegjørelse for vedtaket i brev av 30.10.03. Det vises også
til øvrig korrespondanse i saken. EnCom AS (EnCom) er i klagen representert ved
Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS (SNA).

NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrift om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 nr. 302
(kontrollforskriften), med hjemmel i energilovforskriften av 7. desember 1990.
Departementet fikk oversendt klagen fra NVE i brev av 19. desember 2003 med
direktoratets merknader. Departementet beklager at behandlingen av saken har tatt
uforholdsmessig lang tid.

Bakgrunn for klagen

I brev datert 10.06.03 anmodet Svensson Nøkleby Advokatfinna, på vegne av EnCom,
NVE om å pålegge Viken Nett AS (nåværende Hafslund Nett AS) å inngå
nettilknytningsavtale med EnCom.

EnCom har omsetningskonsesjon, og utfører tjenester for forvaltere og byggeiere innen
måling, avregning og fakturering av nettjenester. Selskapet inngår avtaler med eiere av
næringsbygg og deres leietakere, og ønsker å stå som nettkunde på vegne av
leietakerne i fellesmålte punkt. Selskapet opplyser at det har oppstått en uenighet med
Viken Nett AS (Viken) om hvorvidt EnCom kan oppføres som kunde i Vikens
kundedatabase på vegne av de sluttbrukere som EnCom forestår fellesmåling for.
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I brev av 06.06.03 skriver Viken at de mener at det ikke er anledning til å opprette
tredjeparts nettavtaler med EnCom. Nettselskapet er uenig med Svensson Nøklebys
tolkning av kontrollforskriften § 13-6. Viken mener at hver sluttbruker, evt. byggeier,
bør stå som nettkunde, mens selskaper som EnCom kan stå som c/o-adresse og forestå
fakturering av sluttbrukerne på denne måten.

Viken mener at nettselskapet og ansvarlige myndigheter mister kontrollen med
sluttbrukernes overføringstariffer ved å ha et mellomledd som EnCom. Videre påpeker
nettselskapet at sluttbrukere som inngår avtaler om fellesmåling mister visse
rettigheter, og at de gjerne ikke er klar over konsekvensene en slik avtale medfører.

EnCom hevder at Viken ikke har forskriftshjemmel for å kreve at nettavtale kun skal
inngås med sluttbrukere som eier eller bruker anlegget, og henviser til
kontrollforskriften § 13-6:

EnCom mener at bestemmelsen ikke med rimelighet kan leses slik at hver enkelt
sluttbruker må stå som kunde, og at EnCom må kunne være avtalepart og
kundeansvarlig. I møte med NVE 26.08.03 fremholder EnCom at byggeiere eller deres
forvaltningsselskaper ofte ikke ønsker å stå som nettkunder i slike fellesmålte punkt,
med det ansvar og den risiko som følger av dette.

Hva angår overføringstariffer og leveringssikkerhet, mener EnCom at dette er ivaretatt
gjennom kundenes kontrakt med selskapet. Det samme gjelder muligheten for
sluttbrukerne til å skifte kraftleverandør til andre enn EnComs hovedleverandør, og
dermed ikke "låse" kundene til en kraftleverandør.

NVE skriver i brev av 30.10.03 sin fortolkning av vedtaket, da Viken har etterspurt dette
i brev av 29.10.03. NVE skriver at vedtaket gjelder pålegg om at Viken skal inngå
nettavtale med selskaper som EnCom på lik linje med andre kunder i fellesmålte punkt.
Videre skriver NVE:
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"Avtaler med vilkår for tilknytning og bruk av nettet skal inn gås direkte mellom
nettselskapene og hver enkelt kunde."

"NVEs vedtak gjelder kun i tilfeller med fellesmåling. Fellesmåling innebærer at man
foretar felles måling av fiere enheter, som er separate juridiske rettssubjekter, dvs.
enheter som har ulike eiere og brukere av de elektriske anleggene. NVE kan ikke se at
samlet måling av én kundes separate anlegg kommer inn under bestemmelsene om
fellesmåling".



konsekvensene ved å inngå en slik avtale. EnCom må da kunne oppfattes som en
representant for sluttbrukerne.

Siden EnCom er et selskap drevet på kommersiell basis, i motsetning til andre mer
direkte representanter for sluttbrukerne (som boligsameier osv), plikter selskapet å ha
omsetningskonsesjon. Konsesjonsvilkårene gir NVE mulighet til å kontrollere EnComs
virksomliet. EnCom plikter å overholde det til enhver tid gjeldende regelverk gitt i
medhold av energiloven og tilhørende forskrifter. På bakgrunn av dette mener NVE at
sluttbrukernes interesser er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

NVEs vedtak om å pålegge Viken å tilby EnCom nettavtaler i fellesmålte punkt er fattet
med hjemmel i kontrollforskriften § 18-1, som sier at NVE  lean gi de pålegg som er
nødvendige for gjennomføring av den forskrtft og de vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges
vassdrags- og energidirektorat i medhold av energiloven". NVE mener at Viken bryter
med bestemmelsene om ikke-diskriminering i kontrollforskriften § 134 bokstav c.

I brev av 30.10.03 kommer NVE med presiseringer knyttet til vedtaket av 15.09.03, som
svar på henvendelse fra Viken av 06.10.03. I sitt brev spør Viken om vedtaket kun
gjelder fellesmålte tilknytningspunkter med flere ulike brukere, eller også
tilknytningspunkter med en og samme eier/bruker av alle bakenforliggende anlegg.

NVE svarer på dette at vedtak av 15.09.03 kun gjelder tilfeller med fellesmåling.
Fellesmåling innebærer at man foretar felles måling av flere enheter, som er separate
juridiske rettssubjekter, dvs, enheter som har ulike eiere eller brukere av de elektriske
anleggene. NVE kan ikke se at samlet måling av én kundes separate anlegg kommer
inn under bestemmelsene om fellesmåling.

Olje- og energidepartementets vurdering
Departementet vil påpeke at et forvaltningsorgan ikke har noe plikt etter
forvaltningsloven § 25 til å imøtegå alt det en part har anført. Departementet vil ta for
seg klagerens anførsler ut ifra sakens viktighet, og det som ellers er nødvendig for å
begrunne avgjørelse i saken.

Det fremgår av kontrollforskriften § 13-6 at en nettavtale skal inngås mellom
nettselskap og hver enkelt kunde. Når det gjelder hvorvidt en kommersiell aktør kan
tre inn som part i en nettavtale i fellesmålte punkt, eller om en må være sluttbruker for
å omfattes i begrepet kunde, mener departementet at definisjonen av kunde i
kontrollforskriften § 13-6 går lenger enn begrepet sluttbruker. Ved fellesmåling gjelder
generelt at det skal utnevnes en juridisk enhet som er kunde og ansvarlig motpart
ovenfor nettselskapet, jf. kontrollforskriften § 14-3. Forskriftens bestemmelser sier ikke
noe om at denne enheten må være eier eller bruker av de elektriske anlegg som
omfattes av nettleieavtalen. I likhet med NVE mener departementet at EnCom som
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ansvarlig juridisk enhet på vegne av en gruppe sluttbrukere omfattes av begrepet
kunde, og dermed kan være avtalepart overfor Viken.

Departementet er enig med NVE om å pålegge Viken å inngå tilknytningsavtale med
EnCom i fellesmålte punkt, med bakgrunn i bestemmelsene om ikke-diskriminering i
kontrollforskriften § 13-1 bokstav c. Gjeldende praksis tilsier at for eksempel et
driftsselskap kan være nettkunde på vegne av et næringsbyggs leietakere.
Departementet kan ikke se at EnCom skal forskjellsbehandles i forhold til et slikt
selskap, og viser tillorskriften § 13-1 bokstav c:  "Nettselskapet plikter å tilby alle som
ettersper nettjenester ikke-diskriminerende punkttariffer og vilkår".

Siden EnCom opptrer på egne vegne og har egen økonomisk interesse av å drive denne
typen virksomhet, omfattes de av plikten til å inneha omsetningskonsesjon. At EnCom
er en kommersiell aktør er ikke relevant i denne sammenheng, så lenge selskapet
overholder det til enhver tid gjeldende regelverk gitt i medhold av energiloven og
tilhørende forskrifter. Dersom EnCom overtrer det nevnte regelverk kan konsesjonen
trekkes tilbake. Det vil imidlertid være viktig at sluttbrukere som inngår en slik
kontrakt med tredjepart kjenner til konsekvensene av å inngå en slik avtale. Dette
hensynet mener departementet er dekket ved at EnCom må kunne vise til avtale med
kundene, og dermed dokumentere dette.

EnCom klager på at NVEs vedtak om å pålegge Viken å tilby tilknytningsavtale til
EnCom  kun  gjelder i tilfeller med fellesmåling med ulike eiere av målepunktene, jf.
kontrollforskriften § 14-3, og ikke ved samlet måling av en sluttbrukers anlegg.

Det fremgår av praksis knyttet til kontrollforskriften § 13-6 at særlige forhold skal tale
for at netteier inngår nettavtale med andre enn sluttbruker. Fellesmåling i medhold av
kontrollforskriften § 14-3 vil etter departementets vurdering være å anse som et slikt
særlig forhold. Samlet måling av en sluttbrukers ulike anlegg vil derimot ikke være å
anse som et særlig forhold. Da skal nettavtalen inngås mellom nettselskap og
eier/bruker og ikke gjennom tredjepart, jf. kontrollforskriften § 13-6.

Olje- og energidepartementet er dermed enig i NVEs vedtak om at Viken må tilby
EnCom tilknytningsavtale i fellesmålte punkt med bakgrunn i kontrollforskriftens § 13-1
c), men at samlet måling av en og samme sluttbrukers anlegg ikke går under
bestemmelsene om fellesmåling. Departementet mener at NVEs pålegg til Viken ikke
skal gjelde for denne gruppen, men kun gjelde i de tilfeller hvor det er felles måling av
flere enheter som er separate juridiske rettssubjekter, dvs, enheter som har ulike eiere
eller brukere av de elektriske anleggene.

Konklusjon
Klagen har ikke ført frem. Olje- og energidepartementet stadfester NVEs vedtak av
15.09.03.
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Det gjøres oppmerksom på at Olje- og energidepartementets avgjørelse er endelig og
ikke gjenstand for klage, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd første punktum.

Med hilen

ell rotmol (e.f.)
avdelingsdirektør

Koui:  
NVE
Eneas Energi
Hafslund Nett AS
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rject.,
Henriette Nesheim
underdirektør


