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AD TILLEGG TIL PUBL.  NR 16 /92 OM KONSESJONSKRAFT
NVEs RUNDSKRIV AV 15.11.95

Vår dato
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Deres dato

Det vises til ovennevnte rundskriv, mottatte spørsmål, møter med EP og LVK
henholdsvis  29.11.  og 05.12.95, og andre innspill vedrørende leveringsbetingelser for
konsesjonskraft. Ved flere anledninger har vi antydet at vi vil komme med noen
presiseringer og bemerkninger til ovennevnte rundskriv. I påvente av utfallet av den
pågående saken om leveringsplikt ved stans av Nore kraftverk, har vi utsatt brevet med
nærmere presiseringer av innholdet i nevnte rundskrivet. En avgjørelse i nevnte sak kan
føre til at flere punkter i rundskrivet som gjelder leveringsbetingelser må revurderes.
Med forbehold om en eventuell revurdering av prinsippene i rundskrivet, vil vi foreta

• følgende foreløpige presiseringer:

Brukstid ned til 5000 timer pr år

NVE ser på 5000 - timers - grensen som en praktisk regneregel som definerer
maksimaleffekten for konsesjonskraft. Det har ved flere anledninger blitt fremmet ønske
om endring av denne effektgrensen. En endring av brukstiden krever som kjent en
lovendring, jf NOEs brev av 20.12.94. NOE er kjent med saken, og NVE tar ikke noe
videre initiativ angående dette spørsmålet.

Kommunene eventuelt fylkeskommunene kan ta ut konsesjonskraften etter den ene
eller andre av de presenterte modellene, innenfor begrensningen av maksimal-effekten
ved 5000 timer. Kommunene og fylkeskommunene kan selv velge hvilken modell de vil
legge til grunn for sine uttak, men det forutsettes at kommunene/fylkeskommunene har
bestemt seg for den ene eller andre modellen for et lengre tidsrom.

Kommunenes eller fylkeskommunenes  behov for  konsesjonskraft  med effekt utover
maksimaleffekten må kommunene  /fylkeskommunene selv skaffe  til veie ,
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Uttaksmønster for konsesjonskraft

Vi legger til grunn at konsesjonskraft enten leveres med kommunenes forbruksmønster
til alminnelig forsyning time for time eller leveres med en uttaksprofil fordelt over året i
blokker å 1 måned med frihetsgrad +/- 33 1/3 % av maksimaleffekten definert ved
5000 timers brukstid.

Maksimaluttaket av konsesjonskraft ved 5000 timers brukstid, skal ikke overstige
100 % hverken for energimengde eller effekt. En eventuell overskytende del (+ 0,9 og
0,8 %) slik som det fremgår av vår modell for månedene januar og februar er ikke
konsesjonskraft, jf vedlegg til ovennevnte rundskriv.

Med utgangspunkt i alminnelig forsyning forutsetter NVE at uttaket av konsesjonskraft
har en frihetsgraden på +/- 33 1/3 % som er å oppfatte som effekt-/energi-skranker
som ikke må over-/underskrides. Dvs. at uttaket ikke blir 0 - null i noen av årets timer.
NVE forutsetter at det skal være  energibalanse pr måned basert på det månedskvantum
som framgår av fordelingen ("tabellen" vedlegg til rundskrivet). Dersom det unntaksvis i

• forbindelse med enkelte uttak skulle oppstå et "over/under-forbruk", forutsetter NVE at
partene i de tilfeller der dette ansees nødvendig, avtaler avregning-/oppgjørsform for en
eventuell differanse.

Ad markedspris nevnt i siste avsnitt, rundskrivets side 4, mener NVE at eventuelt
"over-/under-forbruk" gjøres opp med en representativ pris så godt den kan defineres ut
fra tidspunkt, varighet, kvantum og markedspris.

Det er ikke tatt hensyn til skuddår i vår modell. Konsesjonskraft skal leveres også i
skuddårsdøgnet. På grunn av avrundinger stemmer dessverre ikke summen (skulle
vært = 100,0 %) i siste linje under figuren  % gj.sn. energimengde,  jf ovennevnte
vedlegg. I tabellen med eksempel på fordeling av effekt og energi over året er det
benyttet 3 desimaler for effekt. Det forutsettes at vanlige avrundingsregler skal
benyttes, dog slik at sum energimengde blir 100 % over året.

NVE vil bemerke at selv om en del "gamle" avtaler har vært basert på såkalte 5000-
timers kontrakter, eventuelt med en sommer/ vinterfordeling, så kan vi ikke se at det
foreligger grunnlag for å pålegge konsesjonærene en slik levering av konsesjonskraft.

• NVE oppfordrer partene til å inngå avtale slik at det tas hensyn til eventuelle
avrundinger.

Med hilsen

i---^ Erling Diesen
Vassdrags- og
energidirektør
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Kopi:
Nærings- og energidepartementet, Postboks 8148 Dep., 0033 Oslo
Energiforsyningens Fellesorganisasjon, Postboks 274, 1324 Lysaker
Energiforsyningens Produsentforening, Postboks 274, 1324 LYSAKER
Helgeland Kraftlag A/L, Postboks 569, 8651 Mosjøen
Hydro Energi, Postboks 200, Stabekk
Kommunekraft, Postboks 1244 Vika, 01 10 Oslo
Statkraft SF, Postboks 494, 1322 Høvik
Sira-Kvina Kraftselskap, 4440 Tonstad
Skiensfjordens komm. kraftselskap, Postboks 80, 3901 Porsgrunn
Telekraft AS, Postboks 17, 3701 Skien
Tafjord Kraftselskap Postboks 8055 Spjelkavik, 6022 Ålesund
Elkem Salten, 8226 Straumen
Advokatfirmatet Hauge & Co ANS-MNA, Drammensvn 10, 0255 Oslo
Advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund AS
v/ h.r.adv. Erik Samuelsen, Postboks 413 Sentrum 0103 Oslo
Energiforsyningens Forskningsinstitutt AS
v/ Magnar Håland, NTH Gløshaugen, 7034 Trondheim
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