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NVEs vurdering i klage på korreksjonsavregning - vedtak
Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS klager på vegne av sin klient på manglende
korrigering for tap som oppstår i transformator. Klagen dreier seg om hvordan tap i
transformator blir korrigert i avregningen når målepunkt og tilknyttingspunkt er på hver sin side
av transformatoren. NVE har vurdert Skagerak Nett AS sin praksis i denne saken etter gjeldende
regler i energiloven og tilhørende forskrifter. NVE finner at Skagerak Nett AS har en
tarifferingspraksis som er i strid med kontrollforskriftens § 13-1 bokstav a.

Saksopplysninger

NVE mottok 21. januar 2011 klage fra Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS (Wiersholm) på
vegne av Basa-Huset AS. 1. januar 2004 overtok Basa-Huset eiendommen som tidligere var en fabrikk.
Eiendommen har seks inntakspunkt med hver sin tilhørende nedtransformering som eies av Skagerak
Nett AS (SN). Av historiske årsaker er målepunkt på høyspentsiden av transformatorene, selv om
tilknyttingspunktene til Basa-Huset er på lavspentsiden. Klagen dreier seg om hvordan tapet som oppstår
mellom målepunkt og tilknyttingspunkt skal håndteres.

I klagen vises det til brev fra SN av 14. november 2005 hvor SN skriver at målerverdiene skal korrigeres
for transformatortap. Da Basa-Huset våren 2006 tar kontakt angående strømforbruket blir det enighet om
målerverdiene skal reduseres med 2 % for å korrigere for transformeringstapet. Basa-Huset stiller senere
spørsmål ved om det korrigeres for energiforbruket til en kjølevifte i en av transformatorene, uten at det
medfører noen endring i korreksjonsavregningen før det igjen tas kontakt i 2010.

Høsten 2010 tar Basa-Huset kontakt med SN og Basa-Huset blir da kjent med at det i trafoene er et
tomgangstap på om lag 10 kW og at kjøleviften kan kobles fra. Det blir gjennomført beregninger som
bekrefter at tomgangstapet er på 10 kW. SN tilbyr i brev av 11. november 2010 å kompensere for
estimert forbruk i kjøleviften siste fern år. SN skriver i samme brev at det ikke vil bli gitt kompensasjon
for tomgangstapet utover hva som faktisk er gitt i perioden fra 2005. SN har senere kommet til at det
skal kompenseres for tapet tilbake til anleggsovertakelsen i 2004, men at tapet beregnes som 2 % av
forbruket.
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Klagen dreier seg om korreksjon for at forbruket ikke måles i tilknytingspunktet, men på høyspentsiden
av transformator. Det klages på at korreksjonen på 2 % ikke dekker tomgangstapet i transformatorene.
Basa-Huset krever også at deres øvrige kostnader i form av rentetap og merverdiavgift dekkes. Basa-
Huset forutsetter at kostnader for teknisk og juridisk bistand vil bli dekket av SN.

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 ansvarlige for å fastsette
tariffer som er i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Dersom I•IVE far informasjon om at et
nettselskap har en tariffKaksis som er i strid med regelverket, kan NVE treffe vedtak med hjemmel i
kontrollforskriften § 18-1, som sier at:  "Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg som er
nødvendige for gjennomføring av denne forskriften og vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges vassdrags-
og energidirektorat i medhold av energiloven."

NVE legger til grunn at klagen dreier seg om hvilken plikt nettselskapet har til å kompensere for forbruk
som oppstår mellom målepunkt og tilknyttingspunkt og hvilke kriterier som skal legges til grunn for en
eventuell korreksjon av målerdata. NVE vil ikke gå inn på hvordan eventuelle rentetap og
merverdiutgifter skal håndteres, da det er forhold som ligger utenfor NVEs kompetanse å avgjøre.

Målepunkt og tarifferingsgrunnlag

Nettselskapene har etter gjeldende regelverk ansvar for å utarbeide tariffer som er i overensstemmelse
med prinsippene som fremgår av kontrollforskriftens § 13-1. Et av prinsippene er at tariffen skal
refereres tilknytningspunktet, jf § 13-1 bokstav a).

Tilknytningspunkt er nærmere deflnert i kontrollforskriftens § 1-3 som: "punkt i overføringsnettet der
det foregår innmating eller uttak av kraft eller utveksling mellom nettselskap." NVE legger videre til
grunn at tilknytningspunktet som en hovedregel ligger i grensesnittet mellom nettselskapets nett og
kundens nett. Hvor nettselskapets nett er å forstå som de nettanlegg som opereres av nettselskapet, og
som inngår i selskapets tarifferingsgrunnlag.

De måleverdier som registreres i målepunktet vil være grunnlaget for nettselskapets beregning av
tariffen. Det følger dertned indirekte av § 13-1 at måling bør skje i samme punkt som tariffene skal
refereres til, siden tariffen skal reflektere kostnadene ved uttak av kraft frem til utvekslingspunktet
mellom nettselskapets nett og kundens nett. NVE vil likevel understreke at regelverket ikke stiller noe
absolutt krav til at måling skal skje i tilknytningspunktet.

I tilfeller der det er tap mellom målepunkt og tilknyttingspunkt er av en viss størrelse, skal nettselskapet
beregnet tapet for å korrigere avregningen. NVE flnner det tilstrekkelig at nettselskapet baserer seg på
tekniske data fra leverandør av nettkomponentene, med mindre det er spesielle forhold som tilsier at
disse opplysningene ikke er relevante. Dersom det flnnes beregninger som gir et mer presist estimat på
nettapet, skal denne informasjonen benyttes.

Dersom det kan påvises at nettselskapets estimering av nettap er feil bør det korrigeres for også tilbake i
tid. SN trekker frem at praksisen med måling på høyspentsiden ble ansett som en midlertidig ordning
inntil anlegget ble bygget om. I følge SN har ombyggingen ikke skjedd på grunn av utsettelser fra Basa-
Huset sin side. SN skriver videre at kompensasjonen på 2 % av målt forbruk er satt sjablongmessig
basert på anbefalinger fra NVE og bransjepraksis.
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NVE kan ikke se at det er naturlig å kompensere tomgangstap ut i fra et prosentvis fradrag på
målerverdiene da tomgangstapet i liten grad avhenger av forbruket. I tilfeller der det er nødvendig å
korrigere målerverdier på bakgrunn av tap i trafo, bør nettselskapet innhente informasjon om tapets
størrelse. Korrigeringen kan baseres på data fra trafoleverandør, egne målinger og beregninger eller
beregning spesifikt på den enkelte trafo

Vedtak

NVE finner at Skagerak Nett AS sin korreksjonsavregning bryter med § 13-1 bokstav a i
kontrollforskriften som pålegger nettselskapet å referere tariffen tilknyttingspunktet. Skagerak Nett AS
har i korrigering av målerverdiene ikke tatt hensyn til faktiske og dokumenterte tomgangstap i
transformatoren.

***

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt
underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage skal
begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Vi foretrekker
elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen
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vdelingsdirektør seksjonssjef

Likelydende brev sendt til: Skagerak Nett AS, Postboks 80, 3901 PORSGRUNN


