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Klage på NVEs vedtak om Tussa Nett AS beregning av anleggsbidrag

Det vises til Deres klage av 28. mai 2008 på Norges vassdrags- og energidirektorats
(NVE) vedtak av 30. april 2008 om Tussa Nett AS (Tussa) beregning av anleggsbidrag.

NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrift om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 (kontrollforskriften).

NVE fant ikke grunnlag for å endre eller oppheve sitt vedtak og saken ble oversendt
Olje- og energidepartementet for sluttbehandling 5. juni 2008.

Bakgrunn og Tussa Nett AS klage
Den 15. april 2008 ble det gjennomført et revisjonsmøte hos Tussa. På bakgrunn av
dette og tilsendt informasjon fattet NVE et vedtak om Tussas praksis for beregning av
anleggsbidrag i sin revisjonsrapport av 30. april 2008.

Tussa skriver i brev av 28. mai 2008 at NVE alltid har akseptert at sikringsstørrelse
benyttes som kriterium for differensiering mellom tariffer med og uten effektledd, og at
nettselskap har forskjellige tariffer til forskjellige kundegnipper (fritidskunder,
husholdningskunder og mindre næringskunder). NVE aksepterer dermed både
sikringsstørrelse og kundegruppe som kriterium for differensiering av ordinære
tariffer.

Tussa skriver videre at som følge av at både anleggsbidrag og tilknytningsgebyr er å
anse som en del av et nettselskaps tariffer, må etter deres vurdering både
anleggsbidrag, tilknytningsavgift og ordinære tariffer kunne differensieres etter de
samme  "objektive og kontrollerbare kriterier basert d relevante neWorhold".
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Investeringskostnaden ved tilknytning av nye kunder varierer i svært stor grad. Det er
derfor, etter Tussas vurdering, ikke relevant å differensiere anleggsbidrag i seg selv,
men i stedet å benytte bunnfradraget som differensieringskriterium, etter de samme
kriteria som ordinære tariffer og tilknytningsgebyr.

NVEs vurdering
Ved oversendelsen av klagen opprettholder NVE sitt vedtak av 30. april 2008 om
anleggsbidrag.

NVE har ikke funnet det hensiktsmessig å pålegge nettselskapene å innkreve
anleggsbidrag. § 17-5 i kontrollforskriften kan derfor anses som et øvre tak ved
fastsetting av anleggsbidragets størrelse, og innebærer at de nettselskapene som
ønsker det kan dekke en andel av investeringene gjennom for eksempel  bunnfradrag.
Bruk av bunnfradrag må eventuelt fastsettes etter ikke-diskriminerende og objektive
vilkår, jf. kontrollforskriftens § 13-1. NVE kan ikke se at det eksisterer relevante
nettforhold som gjør en differensiering av bunnfradraget mulig etter dagens regelverk.

I kontrollforskriften § 17-5 femte ledd heter det at anleggsbidraget skal fastsettes
uavhengig av kundens forventede energiuttak. Etter NVEs vurdering kan Tussa derfor
ikke fastsette bunnfradrag på bakgrunn av kundegruppens fremtidige tariffinntekter.

NVE skriver videre at sikringsstørrelse kan være et relevant nettforhold for å
differensiere tariffer som har til formål å dekke det residuale inntektsbehovet. NVE kan
ikke se at for eksempel en differensiering av energiledd eller bunnfradrag etter
sikringsstørrelse er mulig etter dagens regelverk.

Et anleggsbidrag er et beregnet investeringstilskudd ved tilknytning av en ny kunde
eller ved forsterkning av nettet til en eksisterende kunde. Etter NVEs vurdering er ikke
kundens størrelse eller fremtidige tariffinntekter relevant for beregning av
anleggsbidraget. NVE mener at kun kostnadene forbundet med tilknytningen er
relevant.

Departementets vurdering
I kontrollforskriften § 17-5 femte ledd heter det:

"Anleggsbidrag skal fastsettes uavhengig av kundens forventede energiuttak og kan
maksimalt settes til anleggskostnad for anlegget minus tilknytningsgebyr."

Denne bestemmelsen ble innført 1. januar 2002. Før 2002 ble anleggsbidraget satt lik
anleggskostnad minus tilknytningsgebyr og nåverdien av kundens bidrag til økt
inntektsramme. I forarbeidene til forskriftsendringen skriver NVE at denne
beregningsmåten i praksis hadde uønskede virkninger. Metoden førte blant annet til at
kunder som valgte alternative energikilder måtte betale et høyere anleggsbidrag enn
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kunder som kun benyttet elektrisitet. Bestemmelsen hadde også uheldige sider sett i
forhold til et effektivitets- og fordelingsperspektiv.

I kontrollforskriften § 134 bokstav e) heter det:

"Tariffene kan differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basertpårelevante
net«orhold."

Departementet anser bunnfradrag som en del av utregningen av anleggsbidrag. Dette
er akseptert av Tussa Nett AS. Kontrollforskriftens § 17-5 sier at det ikke er anledning
til å differensiere anleggsbidrag etter kundens forventede energiuttak Sikringsstørrelse
anses å være en indikator på energiuttak og utgjør derfor ikke grunnlag for
differensiering av bunnfradrag.

Departementet støtter NVEs oppfatning av at det ikke eksisterer relevante nettforhold
som gjør en differensiering av bunnfradraget mulig etter dagens regelverk.

Konklusjon
Klagen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEs vedtak av 30. april 2008.

Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke gjenstand
for klage, jf. forvaltningsloven § 28 første ledd annet punktum.
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