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Vedtak om overtredelsesgebyr —ElverumNett AS —Manglende
tariffering av produksjon
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ilegger Elverum Nett AS et overtredelsesgebyr på kr
500 000 for manglende tariffering av produksjon for årene 2008 til 2009. Elverum Nett har ikke
tariffert kraftverk i sitt nettområde andre tariffledd.

Sakens bakgrunn

NVE fant ved gjennomgang av rapporterte data til NVE at det ikke var samsvar mellom inntekter fra
innmating av kraft og mengde innmatet kraft i Elverum Nett AS sitt nett. NVE ba i brev av 3. juni 2010
Elverum Nett gjøre rede for tariffering av kraftproduksjonen i sitt område, og hvorfor det i
rapporteringen til NVE (e-Rapp) ikke var rapportert inntekter fra innmating av produksjon, andre
tariffledd. NVE mottok svar 13.juli 2010 hvor det ble beskrevet at de har ett kraftverk, Skjefstadfoss,
tilknyttet sitt nett og at dette kraftverket ved en feil ikke var blitt tariffert andre tariffledd. Det ble
presisert at Elverum Nett vil sørge for å etterfakturere kraftverket i løpet av 2010. Ved gjennomgang av
rapportering for 2010 fremkommer det at Elverum Nett AS har etterfakturert kraftprodusenten i henhold
til hva kraftverket skulle betalt for årene 2008 og 2009. Det skulle i 2008 vært tariffert kr 727 000 og i
2009 kr 742 000. Det er ikke korrigert for rentekostnad. Skjefstadfoss Kraftverk eies av Østerdalen
Kraftproduksjon som er et søsterselskap til Elverum Nett.

Varsel om overtredelsesgebyr ble sendt 8. desember 2011 og NVE mottok Elverum Nett sin kommentar
på varselet i brev av 10.januar 2012. Elverum Nett erkjenner at de ikke har tariffert Skjefstadfoss
kraftverk andre tariffledd for årene 2008 og 2009. Elverum Nett skriver at årsaken til feilen skyltes
skifte av daglig leder i 2006/2007 og manglende opplæring. Nettselskapet presiserer at det er skjedd en
feil, men at det aldri ar vært konsernets intensjon å utnytte eller spekulere i intern favorisering av
selskaper. På den bakgrunn ber Elverum Nett om at NVE revurderer sitt grunnlag for å ilegge gebyr for
overtredelsen av regelverket.

Elverum Nett reagerer på at NVE i varselet om overtredelsesgebyr skriver at den manglende
tarifferingen ser ut til å ha pågått over lang tid. I sin redegjørelse legger Elverum Nett vekt på at feilen
oppsto som en følge av skifte av nettsjef i 2006/2007 og at manglende tariffering har pågått siden 2007.
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Side 2

NVE

Senere i brevet står det at "NVE anfører atforholdet harpågått over lang tid. Fakta er atfeil avregning
har blittforetatt for 2008 og 2009." NVE vil påpeke at det ved gjennomgang av innrapporterte data i e-
Rapp går det frem at det ble betalt ut energiledd til kraftverket uten at det ble ført inntekter fra andre
tariffledd fra innmating av produksjon i perioden 2005-2009. NVE har i denne saken lagt vekt på
tarifferingen fra og med 2008 selv om rapporteringen har vært tilsvarende siden 2005. Elverum Nett har
i sine uttalelser ikke påstått at feilen oppsto i 2008, men viser til lederbytte i 2006/2007 som årsaken til
feilen.

NVEs vurdering

NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Det vises spesielt til forskrift av 11.
mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og
tariffer (kontrollforskriften). Kontrollforskriften gir nærmere rammer for hvordan nettselskapene skal
utarbeide tariffer i sine områder. I tråd med forskriften er nettselskapene selv ansvarIige for å fastsette
tariffer som er i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Tariffene skal være ikke-diskriminerende,
og det er nettselskapets ansvar at kunden avregnes og tarifferes i henhold til gjeldende regelverk.

Bestemmelser som anses brutt

NVE har fått bekreftet at Elverum Nett ikke har tariffert Skjefstadfoss kraftverk andre tariffledd hvilket
de plikter i henhold til kontrollforskriften §§ 13-2 og 16-2. I kontrollforskriften § 13-2 heter det at
tariffene for uttak og innmating av kraft skal utarbeides etter en grunnstruktur med bruksavhengig ledd
og andre tariffledd. Det er nærmere presisert hvordan andre tariffledd for innmating av kraft skal
beregnes i kontrollforskriften § 16-2 hvor det heter at sentralnettets innmatingstariffer skal være
retningsgivende for ande tariffledd ved innmating i regional- og distribusjonsnett. Det ulovelige
forholdet har pågått over flere år, men Elverum Nett har sørget for å etterfakturere kraftverket for årene
2008 og 2009. Fra og med 2010 ser tarifferingen ut til å være i henhold til regelverket. NVE har bedt
Elverum Nett gjøre rede for tarifferingen fra og med 2008 og bygger vedtaket i all hovedsak på
tarifferingen i denne perioden.

Hjemmel for overtredelsesgebyr

Ved overtredelse av bestemmelser gitt i kapittel 13 til 17 i kontrollforskriften kan konsesjonær i henhold
til kontrollforskriften § 18-1 a ilegges overtredelsesgebyr. Overtredelsesgebyr hjemles i energiloven §
10-7. I energiloven § 10-8 er det gitt en nærmere presisering av hvilke forhold som skal vektlegges ved
vurdering av overtredelsesgebyr og overtredelsesgebyrets størrelse.

Vurdering av de faktiske forhold

Elverum Nett har brutt en grunnleggende bestemmelse som gjelder all tariffering av nettkunder ved ikke
å tariffere innmating av kraft andre tariffledd jf. kontrollforskriften §§ 13-2 og 16-2. Elverum Nett har
tariffert innmating av kraft bruksavhengig tariffledd i henhold til forskriften, men har ikke tariffert andre
tariffledd. Hvordan andre tariffledd for innmating av kraft skal beregnes og avregnes er beskrevet i
kontrollforskriften § 16-2. Resultatet av den manglende tarifferingen har vært at kraftverket hadde en
besparelse på kr 727 000 i 2008 og kr 742 000 i 2009. Manglende tariffering av innmating av kraft
medfører økte nettkostnader for uttakskundene. Ved at Eiverum Nett valgte å etterfakturere kraftverket
er kraftverkets besparelse for årene 2008-2009 tilbakebetalt og nettselskapets og har ikke belastet de
øvrige kundene ekstra kostnader for disse årene. Forholdet ovenfor kraftverk og øvrige nettkunder er
med andre ord rettet opp fra og med 2008 og fremover.
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Vurdering av de subjektive vilkår for overtredelsen

Etter NVEs vurdering er bestemmelsen om at nettselskap skal tariffere alle kundene et energiledd og
andre tariffledd så grunnleggende for reguleringen av nettmonopolet og det må forventes at Elverum
Nett kjenner bestemmelsen. Det må videre forventes at Elverum Nett ser at manglende tariffering av
kraftverket vil gi kraftverket en uberettiget vinning i form av sparte utgifter. NVE har ikke tatt stilling til
hvorvidt den unnlatte tarifferingen er gjort med forsett, men konstaterer at det i henhold til energiloven §
10-7 er tilstrekkelig å påvise at nettselskapet har opptrådt uaktsomt.

I Elverum Nett sitt tilsvar på varsel om overtredelsesgebyr er Elverum Nett klare på at det aldri har vært
konsernets intensjon å utnytte eller spekulere i intern favorisering. Elverum Nett skriver i brevet at feilen
må sees i sammenheng med at de er et lite nettselskap hvor nettsjefen selv var ansvarlig for utarbeidelse
av tariffgrunnlag og rapportering til NVE. I 2006 sluttet forhenværende nettsjef og ny nettsjef ble først
ansatt i 2007. Elverum Nett skriver at som en følge av at ny nettsjef selv måtte sette seg inn i ulike
oppgaver og rutiner uten noen form for intern opplæring eller overlapp, så var tariffering av kraftverk en
av de rutiner som falt utenfor i 2008 og 2009.

NVE kan se at lederskifte har ført til en krevende situasjon for nettselskapet, men har vanskelig for å se
at en slik åpenbar mangel på interne rutiner kan virke formildende ved vurdering og utmåling av
reaksjon for overtredelsen. NVE mener tvert i mot at opplysningene som fremkommer om manglende
rutiner er alvorlig og synliggjør viktigheten av gode rutinebeskrivelser og tilstrekkelig intern
kompetanse.

Valg av overtredelsesgebyr som reaksjon

Monopolreguleringen av nettselskapene har flere formål hvor regelverket for tariffutforming først og
fremst skal sørge for effektiv utnyttelses og utvikling av nettet samtidig som fordelingsmessige forhold
mellom selskapets kunder ivaretas. Et bærende prinsipp er at alle kunder tilknyttet nettet skal tariffers
for bruken av nettet.

Det er krav om at tariffen skal bestå av et bruksavhengig ledd og andre tariffledd for alle kunder og
kundegrupper, NVE kan derfor ikke se at det kan argumenteres for at det er mulighet for å tolke
regelverket dit hen at det kun kan tarifferes energiledd.

NVE mener at det er skjerpende at den manglende tarifferingen har kommet kraftverk eid av selskap i
samme konsern til gode. Etter NVEs vurdering påhviler det nettselskap som er del av et konsern et
ekstra ansvar for å sørge for at selskap i samme konsern ikke behandles til gunst fremfor øvrige kunder.
NVE som myndighet plikter å reagere strengt på forhold hvor nettselskapets ulovelige handling
medfører økonomisk gevinst for eget konsernselskap.

Skjeftafoss kraftverk hadde for årene 2008-2009 en økonomisk fordel på kr 1 469 000. Elverum Nett har
etter at NVE gjorde dem kjent med at det var feil i rapporteringen sørget for å etterfakturere kraftverket
slik at fordelen kraftverket hadde i 2008-2009 er tilbakebetalt. NVE merker seg at Elverum Nett raskt
sørget for å gjøre nødvendige tiltak og at nettselskapet skriver at det aldri har vært intensjonen å
favorisere egne selskap, men mener det først og fremst har betydning for utmåling av
overtredelsesgebyret og ikke hvorvidt det skal ilegges overtredelsesgebyr.

NVE er ikke av den oppfatning at feil eller manglende tariffering automatisk medfører at det ilegges
overtredelsesgebyr. I denne saken er det summen av skjerpende forhold rundt den manglende
tarifferingen som medfører at NVE finner at det er grunnlag for å ilegge overtredelsesgebyr.
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Overtredelsesgebyrets størrelse

Det følger av energiloven § 10-8 annet ledd at ved utmåling av overtredelsesgebyr "skal det særlig
legges vektpå

overtredelsens grovhet,
omforetaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne
forebygget overtredelsen,
om overtredelsen er begåttfor åfremme foretakets interesser,
omforetaket har hatt eller kunne oppnådd noenfordel ved overtredelsen,
om detforeligger gjentakelse,
foretakets økonomiske evne."

Elverum Nett gir i sine kommentarer til varsel om vedtak klart utrykk for at feilen ikke er et resultat av
ønske om å fremme egne interesser. Elverum Nett underbygger påstanden om at det ikke har vært
meningen å fremme konsernets interesser ved å forklare at årsaken til feilen skyltes lederbytte i 2006 og
manglende rutiner og opplæring. NVE har ikke grunnlag til å betvile Elverum Nett sin forklaring
angående årsaken til den manglende tarifferingen utover at det ifølge Elverum Nett sin
regnskapsrapportering (e-Rapp) fremgår at det i årene før lederbytte heller ikke ble tariffert andre
tariffledd. I tilegg til selve overtredelsen som innebar manglende tariffering av innmating av produksjon,
har saken avdekket at Elverum Nett har hatt manglende interne rutiner. NVE finner det forsterkende at
kraftverket som ble tariffert for lite eies av et selskap i samme konsern som Elverum Nett. At det er et
kraftverk som eies av selskap i samme konsern som ikke er blitt tariffert tilstrekkelig nettleie tillegges
vekt ved utmålingen av overtredelsesgebyret selv om det ikke kan dokumenteres at det er resultat av en
bevist handling for å fremme konsernets interesser.

NVE har ikke påpekt tilsvarende brudd hos Elverum Nett tidligere, men det fremgår av Elverum Nett
sine uttalelser og innrapporterte data at overtredelsen har pågått over flere år. Elverum Nett AS har
imidlertid raskt rettet opp feilen da NVE påpekte manglende tariffering, ved å etterfakturere kraftverket
for årene 2008-2009.

Når det gjelder foretakets økonomiske evne så er Elverum Nett et relativt lite nettselskap, men har som
nettselskap over tid sikret en rimelig avkastning på kapitalen. NVE har vurdert og tatt hensyn til
Elverum Nett sin størrelse og økonomiske evne ved utmålingen av overtredelsesgebyret.

På denne bakgrunn fastsettes overtredelsesgebyret skjønnsmessig til 500 000 kroner.

Vedtak om overtredelsesgebyr

NVE ilegger herved Elverum Nett AS et overtredelsesgebyr for brudd på kontrollforskriften §§ 13-2 og
16-2 og ilegger overtredelsesgebyr jf. energiloven § 10-7.Overtredelsesgebyret er skjønnsmessig
fastsatt til 500 000 kroner.

Overtredelsesgebyret forfaller i sin helhet til betaling den 1. april 2012.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen tre uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem,jf. forvaltningsloven
kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes
til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.
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Det gjøres oppmerksom på at innbetaling av overtredelsesgebyr skal skje uavhengig av evt. klage, med
mindre klagen gis oppsettende virkning. Oppsettende virkning betyr at iverksettelsen av vedtaket
utsettes til klagen er avgjort. Å gi en klage oppsettende virkning kan besluttes etter begjæring og i
samsvar med forvaltningsloven § 42.

Om betalingavovertredelsesgebyr

Overtredelsesgebyr skal innbetales til kontonummer 7694 05 08971. Det vil ikke bli utstedt faktura fra
NVE sin side. Innbetalt overtredelsesgebyr tilfaller statskassen.

Overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og
midlertidig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven), § 7-2 bokstav e, jf energiloven § 10-7 annet ledd.

Med hilsen

PerSa Marit Lundteigen Fossdal
vassdrags- og avdelingsdirektør
energidirektør


