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Vedtak Lukking av avvik i forbindelse med revisjon

NVEviser til revisjon av BKIC Nett AS sin tarlfiringspraksls1 reglonalnettet. NVE avdekket tre
forhold som anses som avvik og en anmerkning. NVE pålegger BICK Nett AS å rapportere til
NVE hvordan avvikene skal lukkes senest Innen 1. september 2009. Eventaelle tarlffinessige
endringer må være gjennomført senest innen 1. januar 2010.

NVE vurderer funn gjort under revisjonen av BKK Nett AS (BKK Nett) 9. juni 2009 i lys av
energiloven med tilhørende forskrifter. Det vises spesielt ti1 forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om
økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer
(kontrollforskriften). Kontrollforskriften gir merraere rammer for hvordan  nettselskapene ska1
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 fltr informasjon om at et
nettselskap har en tarif@aksis som er i strid med regelverket, kan NVE treffe vedtak med hjemmel i
kontrollforskriftens § 18-1, som sier at: "Norges vassdmgs- 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."

Under revisjonen ble det avdekket tre avvik og en anmerkning. BKK Nett skal rapportere til NVE
hvordan avvficene skal lukkes senest innen 1. september 2009.

Avvik 1

Det kom fram under revisjonen at kraftverkene Storda1og Hellandsfoss ikke har blitt tariffert andre
tariffledd av BKK Nett. Kmftverkene er med i Statnett sitt avregningsgrannlag og BKK Nett har
derfor betalt for kraftverkene som en overliggende nettkostnad uten at kostnaden er krevd inn fra
produsentene. Tariffen for andre tariffledd for de to kraftverkene er dermed blitt deldret av dea
ordinære uttakstariffen. For året 2007 som er revidert, skulle BKK Nett tariffert Stordal og
Hellandsfoss andre tarifftedd for til sammen kr 1 003 913.
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For innmating av kraft fremgår det av kontrollforskriftens § 16-2 at for andre tariffledd for innmating
skal sentralnettets innmatingstariff være retningsgivende. NVE har i sin praksis lagt til grunn at
innmatingstariffen til regional- og distribusjonsnett som hovedregel skal settes lik inntnatingstariffen
til sentralnettet Unntak vil gjelde ved tariffering av produksjonsrelaterte nettanlegg. Dette innebterer
bl.a. at det ikke er anledning for nettselskapet til å sette en høyere innmatingstariff for at produsenter
skal betale en større andel av kostnadene i det ordinære nettet Dette innebærer videre at nettselskapet
heller ikke har anledning til å fastsette en lavere innmatingstariff enn sentralnettstariffen med mindre
kraftverket har særskilt avtale med Statnett om redusert innmatingstariff.

NVE fmner at BKK Nett har en tarifferingspraksis ovenfor de to kraftverkene som er i strid med
kontrollforskriften § 16-2. Den praksis som BKK Nett har ført med hensyn til tariffering av andre
tariffledd fra produksjon, har medført at utakskundene i BKK Nett må betale for de overliggende
nettkostnadene som skulle vært dekket av de to kmftverkene.

NVE har ikke anledning til å pålegge BKK Nett å tariffere kraftverkene tilbake i tid. En eventuell
etterskuddsvis innkreving  av andre tarifiledd fra kraftverkene anser NW som et forhold mellom BKK
Nett og kraftverkseiere. NVE legger imidlertid til grunn at forholdet blir rettet opp slik at alle
kraftverkseiere i BKK Nett sitt nettområde blir tariffert riktig i 2009.

NVE vil korrigere for manglende tariffering av produksjon i 2007 i forbindelse med vedtak om
mer/mindreinntekt. BKK Nett vil da på grunn av manglende tariffering få en økt merinntekt/redusert
mindreinntekt på kr 1 003 913. Ved beregning av mer/mindrehmtekt for året 2008 vil det bli tatt
hensyn til om samme tarifferingsfeil er begått i 2008.

Avvik 2

Side 2

NVE fant også at BKK Nett har henført Ulvik kraftverk til distribusjonsnettet, mens det faktisk er
tilknyttet regionalnettet Produksjonen i Ulvik er dermed ikke tatt med i grunnlaget for overliggende
nettkostnader. I kontrollforskriftens § 16-2 heter det at sentralnettets innmøtingstariffer skal være
retningsgivende for andre tariffledd ved innrnating i regional- og distribusjonsnettsentralnettets. Fra 1.
januar 2006 ble det i forskriften tatt inn en egen bestemmelse § 16-3, som innebærer at inntektene fra
innmating til distribusjonsnettet ikke skal videreføres til overliggende nett. Formålet med
forskriftsendringen var at inntektene fra innmstingav kraft i distribusjonsnettet skulle bidra til å dekke
kostnadene i dette nettet. BKK Nett opplyser at det ved denne overgangen har skedd en feil og at
Ulvik kraftverk ovenfor Statnett feilaktig har blitt rapportert å tilhøre distribusjonsnettet. Andre
tariffledd for Ulvik kraftverk var i 2007 på kr 560 520. Dette brevet blir sendt med kopi til Statnett og
det vil bli en sak mellom Statnett og BKK Nett hvordan saken skal løses . NVE pålegger BKK Nett å
rapportere riktig underlagsdata til Statnett for 2009 og fremover.

Avvik 3

Revisjonen avdekket at BKK i regionalnettet fakturerer fastledd per kunde og ikke per
tilknyttingspunkt. I kontrollforskriftens § 134 a) heter det at tariffene skal refereres
tillmyttingspunktene. Dersom BKK Nett ønsker å ha et fastledd, må det derfor kreves fastledd per
tilknytting uavhengig om en kunde har flere tilknyttingspunkt.

Anmerkning

Under revisjonen kom det frem at det var flere tilfeller av feilføringer i e-Rapp. Feilføring i e-Rapp
vanskeliggjør kontrollen med nettselskapene og gjør e-Rapp mindre egnet for statistikk formål. Blant
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annet var energiledd fra et kraftverk ikke ført som "inntekter fra energiledd, innmating av
produksjon", men ført under "sa1gsinntekter fra prioritert uttak".

Konklusjon

NVE fumer at BKK Nett sin praksis med å tariffere fastledd pr kunde og ikke pr punkt i regionalnettet
er i strid med kontrollforskriftens § 13-1 a). BKK Nett skal rapportere hvordan forholdet ska1 bringes i
orden innen 1. september 2009. Tariffinessige virkninger må senest vtere gjennomført innen 1. januar
2010.

NVE finner at BKK Nett AS sin tariffpraksis i 2007 var strid med §§ 16-1 og 16-2 i
kontrollforskriften. Den praksis BKK Nett AS har ført med hensyn til tariffering av andre tarifftedd fra
produksjon, har medført at uttakskunder har dekket en for stor andel av kostnadene BKK Nett
tlisvarende kr 1 003 9131 2007. NVE vil i vedtak om mer/mindreinntekt korrigere for manglende
tariffering av produksjon. BKK Nett vil dermed fåen økt merinntekt/redusert rnindreinntekt
tilsvarende hva de skulle tariffert andre tariffledd til Stordal og Hellandsfoss kraftverk i 2007. Ved
beregning av mer/mindreinntekt for året 2008 vil det bli tatt hensyn til om samme tarifferingsfeil er
begått i 2008. NVE forutsetter at kraftverkene fra og med 2009 blir tariffest andre tarifftedd.

NVE finner videre at den praksis BKK Nett AS har hatt, bryter kontrollforskriften §§ 16-2 og 16-3
med hensyn til rapportering av innmatingspunkt for U1vil Kraftverk. Praksisen har medført at BKK
Nett i 2007 har hatt for lave overliggende nettkostnader tilsvarende kr 560 520. NVE på1egger å BKK
Nett å bringe forholdet i orden for året 2009.

BKK  Nen AS  skal rapportere ti1NVE innen 1. september 2009 hvordan avvikene ska1 lukkes. Alle
tiltak for å bringe forholdene i orden skal were gjennomført senest innen 1. januar 2010.

Ktageadgang

Denne avgjørelsen 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 fordrekker
elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

avdelm. gsdirektør
arit gen Fossda1
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