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Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting -  

Mørenett AS  

Vi viser til revisjon av Mørenett AS og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 27.10.2017. 

Revisjonen var varslet i brev av 4.7.2017 

Ved revisjonen ble det funnet 4 avvik og gitt 1 anmerkning. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og 

anmerkninger som ble avdekket. Dokumentasjon på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte 

tidsfrister. 

NVE varsler om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting dersom avvikene ikke er lukket innen de 

tidsfrister som er satt. 

Frist for å uttale seg til saken er satt til 15.12.2017. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som 

gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil 

NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken. 

Dersom NVE ikke mottar noen kommentar innen fristen, er denne revisjonsrapporten å anse som 

endelig. 

 

Med hilsen 

 

Torfinn Jonassen 

seksjonssjef 

Kjell Rune Verlo 

førstekonsulent 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:   Revisjonsrapport   
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Revisjonsrapport 

Virksomhet Mørenett AS 

Dato 27. oktober 2017 

Sted: Ålesund 

Deltakere fra 

virksomheten 

Rune Kiperberg 

Peter W. Kirkebø 

Alice Karin Eikås 

Thore Gagnat 

Jan-Egil Torvnes 

Runar Tandstad 

 

Deltakere fra NVE 

Kjell Rune Verlo, Revisjonsleder 

Andreas Bjelland Eriksen, Medrevisor 

Seksjon 
Torfinn Jonassen, Seksjonssjef 

Elmarkedstilsynet, Seksjon for regulering av nettjenester 

 

1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og formål   

Kontrollere at nettselskapets praktisering av anleggsbidrag og utforming av tariffer er i tråd med 

gjeldende regelverk. 

 

1.2 Grunnlag 

Forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 

nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) del I, II og spesielt del V. 

Mottatt dokumentasjon fra Mørenett AS: 

 Skriftlige rutiner som inneholder en redegjørelse for tilknytningsvilkår og praktisering av 

anleggsbidrag, herunder hvordan selskapet informerer kundene om innkreving av anleggsbidrag, 

hvordan anleggsbidraget beregnes, om beregningen er lik for alle kundegrupper, om 

anleggsbidraget etterberegnes, og hva som ligger til grunn for valg av utførende entreprenør. 

 Oversikt over alle anleggsbidrag som er krevd inn for 2016. 

 Redegjørelse for hvordan selskapet behandler henvendelser om flytting og endring av 

nettanlegg. 

 Oversikt over fellesmålte punkt med boenheter bak tilknytningspunktet, samt Mørenett AS sine 

kriterier for å tillate fellesmåling etter kontrollforskriften § 14-3. 

 Kort redegjørelse for Mørenett AS sin inndeling i tariffgrupper. 

 Tariffering og vilkår for tilknytning av eventuelle plusskunder. 

 Komplett oversikt over tariffering av produksjon for året 2016, herunder tarifferingsunderlag for 

tilknyttet produksjon spesifisert pr. kraftverk og på tariffledd (midlere årsproduksjon, 

marginaltap og eventuelt produksjonsrelatert nettanlegg). 

 Dersom nye kraftverk er tilknyttet de siste tre år, ønskes en oversikt over vilkår for 

tilknytningene. 
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1.3 Tema 

Revisjonen omhandlet følgende tema: 

 Praktisering av anleggsbidrag og vilkår for tilknytning. 

 Tariffering av uttak. 

 Tariffering av innmating. 

 

1.4 Funn 

4 avvik 

1 anmerkinger 

Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og 

vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter. 

Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes 

nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav. 

 

1.5 Generelle kommentarer 

Mørenett er et relativt ungt nettselskap etter fusjon mellom Tussa Nett og Tafjord Kraftnett. Selskapet 

har generelt sett etablert gode rutiner og praksis for både tariffering og anleggsbidrag.  

 

2 Avvik 

Avvik 1 

Krav Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-5 tredje ledd. 

Avviket Det fremgår av nettsidene og tariffark 2017 at det kun er hovedsikring som ligger 

til grunn for tariffstruktur for privatkunder. Under tilsynet ble det avdekket at 

Mørenett har flere tariffgrupper for privatkunder som avhenger av årsforbruk 

(kWh per år).  

NVEs vurdering Alle tariffer og vilkår skal finnes samlet i egen brosjyre, eller annen skriftlig 

informasjon, som er tilgjengelig for nettkundene. Vi vurderer dette ikke er tilfelle 

for Mørenetts privatkunder. 

Hvordan lukke Oppdatere all skriftlig informasjon tilgjengelig for kunde slik at det fremkommer 

alle gjeldende tariffgrupper for privatkunder. 

Frist for lukking 12.1.2018 
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Avvik 2 

Krav Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-1 bokstav h). 

Avviket Mørenett har en praksis der nye eneboliger med utleieleilighet tillates å bli 

fellesmålt. 

NVEs vurdering Vi vurderer at hver enkelt boenhet eller fritidsbolig skal måles og avregnes hver 

for seg. Dersom enebolig m/ utleieleilighet er registrert i matrikkelen som to 

boenheter, skal disse måles og avregnes individuelt. 

Hvordan lukke Oppdatere rutinedokument «Rutiner for vurdering av einingar med fellesmåling» 

slik at det er i tråd med nevnte regelverk. 

Frist for lukking 12.1.2018 

 

Avvik 3 

Krav Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 1-4. 

Avviket Mørenett har ulik praksis for krav om betaling ved endring/omleggingsarbeid 

avhengig av formål. Dette innebærer også ulik praksis for å beregne kostnaden ved 

endring/omleggingsarbeid avhengig av formål. 

NVEs vurdering Nettselskapet må påse at like tilfeller behandles likt, jf. nettselskapenes plikt til å 

tilby alle som etterspør nettjenester ikke-diskriminerende og objektive 

punkttariffer og vilkår. 

Hvordan lukke Oppdatere rutinedokument «Kostnader ved endringer i fordelingsnettet til 

Mørenett (MN)» slik at det er i tråd med nevnte regelverk. 

Frist for lukking 12.1.2018 

 

Avvik 4 

Krav Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-5 6. og 8.ledd. 

Avviket Fremskyndings- og reinvesteringskostnader beregnes ikke i henhold til forskrift. 

NVEs vurdering Anleggsbidraget kan inkludere nettselskapets merkostnader ved at endringer i 

nettet blir gjort tidligere enn nødvendig (fremskyndingskostnader), men 

anleggsbidraget kan ikke inkludere kostnader til materiell og arbeidskraft som 

forlenger nettanleggets levetid (reinvesteringskostnader). Reinvesteringer 

innebærer kostnader som nettselskapet uansett må ut med når nettanleggets levetid 

utgår, og skal derfor ikke belastes enkeltkunder. Nypris for eksisterende anlegg 

regnes som reinvesteringskostnader. 

Hvordan lukke Dokumentere rutiner som sikrer at fremskyndings- og reinvesteringskostnader 

beregnes i henhold til forskrift. 

Frist for lukking 12.1.2018 
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3 Anmerkninger 

Nr. Beskrivelse av anmerkning 

1 Ved reinvesteringer er gravearbeid også en del av reinvesteringskostnadene, og skal inngå i 

beregningen av anleggsbidrag. 

 


	Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting -  Mørenett AS
	Revisjonsrapport
	1 Innledning
	1.1 Bakgrunn og formål
	1.2 Grunnlag
	1.3 Tema
	1.4 Funn
	1.5 Generelle kommentarer

	2 Avvik
	3 Anmerkninger

