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NVEs vurdering i klage på Tussa Nett AS sitt avslag på utlevering av
nettinformasjon - vedtak

Middelthuns gate 29

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Kraftverkene Heidelva kraftverk AS, Sundal kraftverk AS, Kviven kraft AS, Skjåstad kraftverk
og Vågen kraft AS klager på Tussa Nett AS sitt avslag på utlevering av netfinformasjon. NVE
har vurdert Tussa Netts praksis etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter.
NVE kan ikke finne at Tussa Nett har en praksis for informasjonsutlevering som er i strid med
regelverket.

Saksopplysninger

Kraftverka Heidelva kraftverk AS, Sundal kraftverk AS, Kviven kraft AS, Skjåstad kraftverk og
Vågen kraft AS ønsker tilgang til data over høyspentnettet for å kunne foreta egne beregninger av
marginale tap. Det bes om:

Detaljert enlinjeskjema over regional og distribusjonsnettet.

Oversikt over nettkomponenter som lengde og tverrsnitt på linje eller kabel, samt ytelse,
tomgangstap og belastningstap på transformatorstasjoner.

Timesverdier for alle punkter i det aktuelle nettet der det er utveksling.

Tussa Nett AS fmner at dette er nettdata som ikke kan offentliggjøres. Dersom NVE finner at en slik
type data er offentlig vil det etter Tussa Netts vurdering medføre en uheldig arbeidsbelastning for
deres organisasjon. Tussa Nett ønsker i utgangspunktet at en eventuell revisjon av
marginaltapsberegninger bør foretas av NVE som regulerer nettselskapet.

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 sine tariffer. I tråd med forskriften er nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffer
som er i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Dersom NVE likevel får informasjon om at et
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nettselskap har en tariffKaksis som er i strid med regelverket, kan NVE treffe vedtak med hjemmel i
kontrollforskriftens § 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 vil innledningsvis påpeke at et forvaltningsorgan ikke har noen plikt til å imøtegå alt det en part
har anført. NVE vll ta for seg partenes anførsler ut fra det som har relevans for saken og det som ellers
er av betydning for å begrunne vår avgjørelse.

NVE legger til grunn at saken dreier seg om i hvilken grad kunder har krav på utlevering av nettdata
for kontrolf av egne tariffer, samt hvorvidt nettselskapet har rett til å utlevere denne type informasjon.

Krav til marginaltapsberegninger i distribusjonsnettet

Formålet med energileddet er å gi aktørene et prissignal, dvs, informasjon om kostnader ved å bruke
nettet slik at de kan tilpasse produksjonen. NVE har tidligere vurdert etterberegning av energileddet i å
være i strid med kontrollforskriftens bestemmelser. Det følger av NVEs krav om estimerte
tapsprosenter i forkant, at beregningene kan avvike fra faktiske marginale tap i de aktuelle periodene.
Ved utarbeidelsen av marginale tap må det tas hensyn til forventet lastflyt.

NVE har tidligere godtatt en praksis i distribusjonsnettet som innebærer at tapsprosenten kan fastsettes
på bakgrunn av et gjennomsnitt av de marginale tapskostnadene i det aktuelle nettområdet.
Marginaltapsprosenter i distribusjonsnettet skal som et minimum settes lik tapsprosent i nærmeste
utvekslingspunkt mot overliggende nett pluss gjennonisnittlig marginaltap for det aktuelle
nettområdet. På tross av at NVE vil oppfordre alle distribusjonsnett å utføre punktvise beregninger av
marginaltap i distribusjonsnettet er det altså ikke et krav om slike beregninger. Marginaltapsprosenten
skal være symetrisk om null for henholdsvis innmating og uttak. Energileddet skal tidsdifferensieres i
henhold til minimumskravet som fremgår av § 14-1, dvs, vinter dag, vinter natt/helg og sommer.

Nettselskapets plikt for skjerming av informasjon

Hva som er sensitiv informasjon om kraftforsyningen blir regulert av beredskapsforskriftens §§ 6-1 og
6-2. § 6-2 i beredskapsforskriften gjelder alle som er underlagt energiloven. Det betyr at alle selskaper,
store og små som er underlagt energiloven, plikter å skjerme sensitiv informasjon om kraftforsyningen
slik det er vist i § 6-2.

Eksterne selskaper, f.eks konsulentselskaper som har tjenstlig behov, kan få tilgang ved å underskrive
en sikkerhetsavtale hvor de forplikter seg til å følge beredskapsforskriftens regelverk mht til å skjerme
sensitiv informasjon om kraftforsyningen. Dette er regulert i beredskapsforskriftens § 4-3. Denne
avtalen kan enten inngås med det enkelte kraftselskap og eksternt selskap, eller det kan inngås en
avtale mellom NVE og det eksterne selskapet. For å inngå en sentral avtale med NVE, kontakt Sjur
Bjerkli i beredskapsseksjonen (sab(nve.no).

Selv om informasjonen ikke er å betrakte som sensitiv informasjon ut fra bestemmelsene i
beredskapsforskriften skal det likevel ikke utelukkes at nettselskapet av hensyn til merkantile forhold
eller personvernshensyn ikke kan utlevere informasjon om lastflyt herunder utvekslingsdata over alle
punkter med innmating eller uttak.
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Nettselskapets plikt for utlevering av informasjon.

Jf. kontrollforskriftens § 13-5 plikter nettselskapene på forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder
informasjon om tarifferingsgrunnlaget for egne tariffer og beregningen av tariffene for de ulike
kundegrupper. Tarifferingsgrunnlaget for energileddet for en produsent i distribusjonsnettet vil  være
innmatet mengde i de aktuelle tidsronunene.

NVE anser beregningen av energileddet å være marginahapsprosenten i sentralnettet, rgionalnett og
distribusjonsnett frem til kundens tilknytningspunkt, samt kraftprisen i de aktuelle tidsperioder.
Tariffene skal minimum tidsdifferensieres etter vinter dag, vinter natt/helg og sommer. Estimerte
marginale tapskostnader ved innmating i nettselskapets nett må gjøres tilgjengelig på forhånd.

Det følger av regelverket at energileddet for innmating i et tilknytingspunkt vil variere avhengig av
lasten i nettet, enten som følge av endringer i produksjon og forbruk, eller ved omlegging og
forsterking av nettet. Videre vil nettkomponentenes alder, type og lengde ha en påvirkning på nettapet.

Etter NVEs vurdering er derimot ikke detaljerte data om nettkomponenter og lastflyt innenfor hva som
er ment med informasjon om beregning av tariffer. NVE mener derfor at de aktuelle data ikke kan
kreves utlevert av nettselskapet. Dersom NVE likevel fmner det hensiktsmessig å etterprøve
nettselskapenes beregninger av marginale tap er NVE beredt til å gjøre dette gjennom enkeltvedtak fra
klagesaker eller gjennom ordinære tilsyn.

NVE vil poengtere at nettselskapet likevel har mulighet til å utlevere slik informasjon, såfremt dette
ikke strider med bestemmelsene i beredskapsforskriften eller på annen måte er i konflikt med
personvernshensyn eller merkantile forhold.

NVE finner at nettselskapene i henhold til energiloven med tilhørende bestemmelser ikke har plikt til å
utlevere detaljerte data om nettkomponenter og lastflyt i store nettområder til kunder eller aktører som
opptrer på vegne av en kunde. NVE har ikke eksplisitt tatt stilling til om nettselskapet har rett til å
utlevere den ønskede informasjonen.

Vedtak

NVE finner ikke at Tussa Nett AS sin praksis for informasjonsutlevering som er i strid med
kontrollforskriften.

***
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Klageadgang

Dette vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt
underretningen er kommet fram til partene, jf forvaltningslovens 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

4%'(24-,5( 
Marit Lundteigen Fossdal T nassen
avdelingsdirektør seksjonssjef
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