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NVEs vurdering i klage på Statnetts  tariffering i Borgund  for 2002 -
vedtak

Lærdal Energi klager på tariffering i Borgund for 2002. NVE har vurdert Statnetts tariffering
av anlegg i Borgund for 2002 etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter. NVE
kan ikke se at Statnett i denne saken har en tarifferingspraksis som er i strid med regelverket.

Saksopplysninger

I brev av 29. desember 2006 klager Lærdal Energi på Statnetts tariffering i Borgund for 2002. Lærdal

mener Statnett må tilbakebetale fakturert leie for anlegg i Borgund for 2002. Av brevet fremgår det at
Lærdal betaler tariff til Statnett for leie av såkalte R8-anlegg. Videre fremgår det at Statnett overtok de
gjeldende anleggene per 1.1.2002 Ø Østfold Energi AS, men at anleggene, i vedtak Ø NVE, først er
omdefmert Ø produksjonsrelaterte nettanlegg til ordinære nettanlegg gjeldende fra 1.12003.

Lærdal Energi anfører at det er urimelig at de skal betale leie for anlegg som ble bygd i 1988 for å
mate kraften fra Stuvane kraftverk ut på nettet. Lærdal Energi opplyser at dette gjelder trafo T4 og

bryterne 300T4E og 66T4E. Lærdal Energi viser videre til at de anleggene som er bygd for å forsyne

Lærdal, er anlegg fra 1974. Ifølge Lærdal Energi omfatter bryterne 66T3E, 66T1 E, 66T2E og 66S 1 E.
Lærdal Energi var tidligere forsynt over den tredje viklingen til den ene generatortransformatoren i
Borgund kraftverk. Lærdal Energi viser også til at i henhold til kontrakt mellom Lærdal kommune og
Østfold fylke av 21. mars 1965 skulle konsesjonskraft leveres som 66 kV i de anleggene som Statnett
pr  1, 1.2002 har overtatt fra Østfold Energi AS.

Lærdal Energi viser til at Statnett krever leie for trafo T4 og bryterne 66S 1 E og 66T3E. Lærdal mener
det er  urimelig at  Statnett krever leie for trafo T4 som har som funksjon å mate kraften fra Stuvane ut
på nettet. Videre mener Lærdal Energi at nivået på leien på 250 013 kr/år for bryterne 66S1E og

66T3E er urimelig sett i forhold til totalkostnadene for de aktuelle  anleggene da disse ble idriftssatt i
1974. Lærdal Energi mener at dersom det i det hele tatt skal betales leie til Statnett gjelder det kun for
bryterne 66T3E, 66T1 E, 66T2E og 66S1E, og denne leien skal være basert på kostnadene disse

anleggene hadde i 1974.
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NVE har i brev av 22. januar 2007 bedt Statnett om å gi sine kommentarer til Lærdal Energis klage.
Statnett har gitt sin redegjørelse i brev av 29. januar 2007. Statnett viser i sin redegjørelse til brev av

24. mai 2006 samt e-post av 27. juni 2006 Ø Statnett til Lærdal Energi, og mener disse gir et

dekkende syn for Statnetts syn i saken.

Av Statnetts brev av 24. mai 2006 fremgår det at Statnett kjøpte anlegg i Borgund fra Østfold Energi

Produksjon AS med virkning fra 1.1.2002, herunder anleggene som betjener Lærdal Energi.
Anleggene som betjener Lærdal Energi hadde på kjøpstidspunktet ikke egen inntektsramme. Statnett

søkte NVE i brev av 25. november 2002 om inntektsramme Ø 2002. I brev av 22. desember 2004

fattet NVE vedtak om justering av inngangsverdiene for anleggene overdratt fra Østfold Energi
Produksjon med virkning fra 1. januar 2003. Vedtaket av 22. desember 2004 ble senere opphevet på

grunn av faktiske feil. Endelig vedtak ble gjort i brev av 20. desember 2005.

Som en konsekvens av NVEs vedtak fremgår det av Statnetts brev til Lærdal at Statnett i
regnskapsrapporteringen for 2005 vil ta ut av monopolregnskapet R8-inntektene for Borgund for 2002,
og rapportere disse som inntekt utenfor reguleringen. Statnett mener likevel at Lærdal Energi må

betale leie for anleggene ettersom Lærdal Energi benytter anleggene.

Statnett sier seg, i brevet av 24. mai 2006 til Lærdal Energi, villig til å refundere R8-tariffen for
anleggene i Borgund for 2002, mot at Lærdal Energi dekker faktiske kostnader ved de aktuelle

anleggene. Ifølge Statnett kan det diskuteres hvordan leiebeløpet skal beregnes. Statnett ser at det ikke

nødvendigvis er naturlig å legge til grunn R8-satsene for anlegg som ikke har inntektsramme. Statnett
vil i så fall istedenfor legge til grunn anleggenes faktiske kostnader. En beregning basert på de
inngangsverdiene som NVE legger til grunn for beregning av inntektsramme for perioden 2003-2006
gir dermed et samlet leiebeløp for 2002 på kr 1721973.

NVEs vurdering

NVE behandler  saken i medhold 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 nettselskap har en tariffpraksis 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 forskr  ften  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 etter forvaltningsloven § 25
til å imøtegå alt det en part har anført. NVE vil 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 denne saken dreier seg om hvorvidt Statnett har anledning til å kreve at
Lærdal Energi betaler leie for anlegg i Borgund for 2002.  Gitt at Statnett har anledning til å tariffere
Lærdal Energi er spørsmålet hvilken leiesats som skal legges til grunn for denne tarifferingen.

NVE vil i denne saken ikke gå nærmere inn på spørsmålet om klassifiseringa av de aktuelle anleggene
da dette anses som avklart i forbindelse med vedtaket av 20.  desember 2005 om inntektsramme.
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NVE legger til grunn at både tidligere og gjeldende bestemmelse om tariffering av
produksjonsrelaterte nettanlegg i prinsippet kun har betydning for tariffering av tilknyttede kunder

ettersom bestemmelsen angir en annen kostnadsfordelingen mellom produsenter og uttakskunder, enn
den som følger av de ordinære tariffbestemmelsene for innmating. Omklassifisering av
produksjonsrelaterte nettanlegg til ordinære nettanlegg, innebærer således kun en annen fordeling av
kostnadene i de aktuelle nettanleggene.

Gjeldende regelverk i 2002 og NVEs daværende praksis innebar at anlegg som var definert som
produksjonsrelaterte ble holdt utenfor inngangsverdiene som legges til grunn ved fastsettelse og

beregning av inntektsrammen. Kostnader og balanseverdier for produksjonsrelaterte nettanlegg skulle
henføres virksomhetsområde produksjon. Denne praksisen medførte at det normalt var hvorvidt det

var fastsatt inntektsramme og hvilket virksomhetsområde kostnadene var henført som også var
avgjørende for kostnadsfordelingen.

NVEs tidligere praksis innebar videre at NVE behandlet saker om omklassifisering fra
produksjonsrelaterte nettanlegg til ordinære nettanlegg i forbindelse med søknad om inntektsramme

fra den som eier eller leier anleggene. I de tilfellene anleggene oppfylte kravene for  å  bli
omklassifisert ble det fastsatt inntektsramme for de aktuelle anleggene fra det tidspunktet det ble søkt
om inntektsramme for. Denne praksisen var likevel ikke til hinder for at den som eier eller leier
anleggene på eget initiativ når som helst kunne omklassifisere anlegg fra produksjonsrelaterte
nettanlegg til ordinære nettanlegg dersom en slik omklassifisering var i tråd med regelverket. I slike
tilfeller har den som eier eller leier anleggene først informert NVE om endringer i kostnadsgrunnlaget
og fatt fastsatt inntektsramme i forbindelse med ny reguleringsperiode.

I forbindelse med behandling av blant annet anleggene i Borgund endret NVE praksis i forhold til
tidligere. For Statnett innebar dette at det først ble gitt inntektsramme for anleggene i Borgund
gjeldende fra 1.1.2003. NVEs vedtak om fastsettelse av inntektsramme for anleggene i Borgund har i
hovedsak betydning for når Statnett kan ta kostnadene ved anleggene inn i det ordinære
tariffgrunnlaget, i dette tilfellet R8-tariffen.

NVE legger til grunn at regelverk om tariffering av nettanlegg gjelder i prinsippet uavhengig av

hvordan inntektene fra tilknyttede kunder er regulert, dvs. om det er fastsatt inntektsramme for
anleggene. Videre legger NVE til grunn at regelverket ikke inneholder holdepunkter for at nettkunder
som er tilknyttet anlegg uten inntektsramme har rett til kostnadsfritt å benytte de aktuelle
nettanleggene. Det gjelder også uttak som er tilknyttet anlegg som er definert som produksjonsrelaterte
nettanlegg. I slike tilfeller har NVE lagt til grunn at uttaket som en praktisk tilnærming skal betale en
tariff lik tariffen for tilsvarende kunder i tilsvarende ordinære nettanlegg. Fra og med 2006 er
bestemmelsen om produksjonsrelaterte nettanlegg også endret i tråd med dette.

I denne saken er det etter NVEs vurdering  i overensstemmelse med gjeldende regelverk i 2002 at
Lærdal Energi skal betale  for bruken  av anlegg i Borgund. Videre legger  NVE til  grunn at Statnetts
krav om R8-tariff  i dette tilfellet er å anse som en tariff tilsvarende kunder i Statnetts R8-anlegg
betaler. NVE vil derfor  ikke pålegge Statnett å tilbakebetale allerede fakturert leiesats for 2002.

For øvrig vises det til at NVE tidligere har godtatt at Statnett benytter utjevnede satser ved tariffering
av sine R8-anlegg. Statnett tarifferer bruken av enkeltkomponenter etter en utjevnet tariffsats på
bakgrunn av samlet inntektsramme for alle anleggene. Dermed er tariffsatsen lik for alle kunder
tilknyttet Statnetts enkeltkomponenter. NVE har lagt til grunn at det ikke er et overordnet krav ved
tariffutforming at en konsesjonær som eier flere nettanlegg, som ikke er ett sammenhengende nett,
skal fordele inntektsrammen på hver enkelt komponent og tariffere disse atskilt.
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NVE finner ikke  at Statnetts tariffering  i Borgund for 2002 er i strid med verken de  generelle
prinsippene for tariffutforming som fremgår av § 13-1 eller §17-1 om produksjonsrelaterte  nettanlegg i
kontrollforskriften.

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 gjennom NVE.

Med hilsen

Marit Lundteigen Fossdal To Jonassen^ ° t

avdelingsdirektør seksjonssjef
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