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Nettariff AS klager på  vegne  av Hydro Sture på BKK Netts  avregningsmetode  av effektleddet.
NVE har vurdert BKK Netts  avregningsmetode etter gjeldende regler i energiloven og
tilhørende  forskrifter .  NVE kan ikke finne at BKK Nett  har en tarifferingspraksis som er i strid
med regelverket.

Saksopplysninger

Nettariff hevder i brev datert 27. desember 2006 at BKK Netts avregningsmetode for effektleddet i
regionalnettstariffen er i strid med forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften), § 13-1 bokstav c, d,
e samt § 14-1, og derfor ikke oppfyller energilovens formål med hensyn til en mest mulig rasjonell

utnyttelse av nettressursene. Nettariff har kommentert BKK Netts opplysninger i brev av 19. mars
2007.

BKK Nett avregner regionalnettskundene etter kundenes individuelle maksimalbelastning i hver
måned i året med differensierte satser for hhv. sommer og vinter.

Nettariff anfører følgende:

Avregning etter kundens maksimale effektuttak hver måned diskriminerer kunder med lang
brukstid og er i strid med kontrollforskriften § 13-1 bokstav c ettersom kunder med jevn
belastning over året betaler mer enn kunder som har kortere brukstid,  gitt samme
effektbelastning  i nettets maksimallasttime.

Månedlig avregning basert på kundens maksimale effektuttak legger begrensninger på
kundens utnyttelse av tilgjengelig effektkapasitet i nettet, og hindrer derfor en optimal

samfunnsøkonomisk rasjonell utnyttelse av nettet. Dette er i strid med kontrollforskriften § 13-
1 bokstav d.
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Effektledd i månedene april - september gjenspeiler ikke relevante nettforhold i regionalnettet
da teknisk dimensjonerende utetemperatur for nettet ikke opptrer i noen av disse månedene.
Dette er brudd på kontrollforskriften § 13-1 bokstav e.

Avregning etter kundens maksimale effektbelastning hver måned er ikke forenelig med
kontrollforskriften § 14-1 andre ledd, da referansetimene kan forutsis av kundene selv, og
referansetimen ikke er en felles referanse, men et individuelt tidspunkt.

Nettariff AS ber om at NVE pålegger BKK Nett å endre avregningspraksisen i hele regionalnettet.

På oppfordring fra NVE har BKK Nett gitt sine kommentarer til klagen i brev av 26. februar 2007.

BKK Nett opplyser at Hydro Sture er en betydelig uttakskunde på nettnivå  1 (132 kV)  i BKK Netts
regionalnett,  og at uttaket til Hydro Sture vil inngå som KU-forbruk i sentralnettavregningen med det
første.

BKK Nett planlegger å gå over til sentralnettstariffens k-faktormodell når det første gasskraftverket
settes i drift, men mener deres nåværende avregningsmetode som kombinerer kundenes månedlige
effektmaksimaler med en sesongdifferensiert tariff gir tydelige og korrekte signaler til kunden uten å
diskriminere enkelte kundegrupper.

Til de  enkelte klagepunktene anfører BKK Nett  følgende:

Spredningen mellom sommer og vintertariff er satt slik at kunder med typisk forbruksprofil
innenfor hver kundegruppe betaler den samme effektive tariffen, gitt belastningsprofilen i
BKKs regionalnett. Når det gjelder Hydro Sture har uttaket en jevnere belastningsprofil enn
nettet generelt. BKK Nett opplyser at kunder med atypiske uttaksmønster hvor hoveddelen av
forbruket foregår om sommeren vil betale en lavere tariff gjennom effektleddet enn
gj ennomsnittskunden. Avregningsmetoden diskriminerer ikke like kunder.

Avregningsmetoden bidrar til effektiv utnyttelse av nettet ved at differensierte satser på
sommer og vinter stimulerer kundene til å flytte effekt fra høylastperioder om vinteren til
sommer. Månedlige avregningsgrunnlag gir kundene insentiv til å begrense effektuttaket
gjennom hele året, også på tidspunkt som sammenfaller med lokale flaskehalssituasjoner.
Dette legger dessuten til rette for revisjoner om sommeren. Hensynet til det totale
kraftsystemet blir ivaretatt ved at en av kundens referansetimer vil være i nærheten av nettets
maksimalbelastning. BKK mener derfor at deres praksis for avregning av effektleddet bidrar
til effektiv utbygging og bruk av nettet.

Effektleddet i BKK Netts regionalnettstariff er utformet med utgangspunkt i den relative
effektbelastningen i nettet over året. BKK Nett mener nettets belastningsprofil er et relevant
nettforhold i denne sammenheng.

Ettersom kundens eget maksimale effektuttak bestemmer referansetimen er BKK Nett enig i at
kunden selv kan forutsi når denne inntreffer. BKK Nett anser imidlertid dette som positivt
ettersom det gir kundene økonomiske insentiver til effektstyring. Forskriftens bestemmelse om
at referansetimene så langt som mulig ikke skal kunne forutsies av nettbrukerne er etter BKK
Netts oppfatning kun et poeng dersom det er noe annet enn eget forbruk som definerer

referansetimene.
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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 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 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 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 saken dreier seg om hvorvidt avregningsmetoden for kunder i BKK Netts
regionalnett er i strid med kontrollforskriften §§ 13-1 bokstav c, d, e og 14-1 annet ledd.

Generelt om effektleddet

På grunnlag av økonomisk teori skiller kontrollforskriften mellom bruksavhengige tariffledd og andre
tariffledd. Effektleddet faller inn under kategorien andre tariffledd. Disse skal dekke nettkostnader
som ikke dekkes gjennom bruksavhengige tariffledd. NVE er derfor av den oppfatning at effektleddet
ikke skal være styrende for kundens effektuttak, men være en fordelingsnøkkel som gir mest mulig
nøytral inndekning av nettselskapets residuale kostnader.

Kontrollforskriften  §  14-1

Kontrollforskriften § 14-1 andre ledd lyder:  "I sentral- og regionalnett skal effektbaserte tariffledd
fastsettes med utgangspunkt  i kundens effektbelastning i definerte referansetimer. Referansetimene
skal så langt  som mulig ikke kunne forutsies av nettbrukerne. Det kan legges flere  målinger til grunn.
Det kan fastsettes  et minimum effektgrunnlag. "

Bestemmelsen om at de definerte referansetimene så langt som mulig ikke skal kunne forutsies av
nettbrukerne går tilbake til NVEs retningslinjer fra 1996. Her uttrykkes det eksplisitt at kundens
maksimaleffekt i en eller flere måneder kan brukes som avregningsgrunnlag for effektleddet i
regionalnettet. Formålet med forskriftsteksten er ikke å utelukke bruk av kundens maksimale
effektuttak som avregningsgrunnlag, men å begrense muligheten for at forbruk tilpasser seg strategisk
for å redusere sine kostnader i de tilfeller hvor nettets makslasttime benyttes som avregningsgrunnlag.
Dersom kundens maksimale effektuttak  legges  til grunn for avregning av effekt vil det ikke være noe
problem at denne i prinsippet kan forutsies av kunden selv.

NVE kan derfor ikke se at den metoden BKK Nett benytter for avregning av effektleddet i deres
regionalnett er i strid med kontrollforskriften § 14-1 annet ledd.

Kontrol forskr jen § 13-1 bokstav c

Kontrollforskriften § 13-1 bokstav c lyder:  "nettselskapene plikter å tilby alle som etterspør
nettjenester ikke-diskriminerende og objektive punkttarer og vilkår. "
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NVE viser til at BKK Nett har tatt hensyn  til nettets belastningsprofil og at typiske forbruksprofiler
innenfor hver kundegruppe  skal betale samme effektive tariff  når satsene  for sommer  og vinter
fastsettes.

Når BKK Nett benytter kundens månedlige effektmaksimaler som avregningsgrunnlag for effektleddet
innebærer dette at kundene samlet sett får et høyt effektgrunnlag (mengde)  og at satsen (pris per
mengdeenhet)  som benyttes for avregning blir tilsvarende lav. Dersom man benytter kundenes
effektuttak i nettets makslasttime vil dette gi et lavere effektgrunnlag og tariffen må justeres opp.

Gitt BKK Netts modell, vil en kunde som har en forbruksprofil hvor hovedtyngden av forbruket
foregår om  sommeren betale en  lavere tariff gjennom effektleddet  enn gjennomsnittskunden. Slik
NVE ser det,  diskrimineres ikke kunder med lang brukstid i forhold til andre kunder ved bruk av
denne avregningsmetoden .  Da det er BKK Nett  som fastsetter  tariffene og disse ikke er i strid med

kontrollforskriften § 13-1 bokstav c, kan ikke NVE se at hvorvidt en kunde  med lang  brukstid ville
kommet bedre ut dersom man benyttet  en alternativ avregningsmetode,  med en annen
fordelingsnøkkel ,  er relevant  i denne sammenheng.

Kontrollforskriften § 13-1 bokstav dog e

Kontrollforskriften § 13-1 bokstav d og e lyder:  "d) tariffene skal utformes slik at de i størst mulig
grad gir signaler om effektiv utnyttelse og effektiv utvikling av nettet. e)tariffene kan differensieres
etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante  nettforhold. "

NVE er ikke  enig i BKK Netts utsagn om at effektleddet skal gi kundene insentiv til effektbegrensning
og flytting av effekt.  Som nevnt over er NVE av den oppfatning at effektleddet skal gi en mest mulig
nøytral inndekning av nettselskapets residuale kostnader,  og det skal derfor ikke gis noe signal
gjennom effektleddet som påvirker kundenes kortsiktige tilpasning.

Differensiering av månedssatsene mellom vinter og sommer er et objektivt og kontrollerbart kriterium.
En høyere tariff om vinteren enn om sommeren anser NVE som et relevant nettforhold,  da systemet
har sin maksimallasttime om vinteren.  En slik differensiering mellom sommer og vinter gir etter NVEs
syn en riktigere kostnadsfordeling mellom kunder i forhold  til kundenes effektansvarlighet enn om den
samme månedssatsen benyttes.

NVE kan ikke  se at avregning etter kundens månedlige maksimale effektuttak bryter med
kontrollforskriften §  13-1 bokstav dog e.

Praksis  blant nettselskapene

NVE er kjent med at avregningsgrunnlaget for effektleddet har vært basert på kundenes månedlige
maksimale effektuttak i flere regionalnett.  I tidligere klagesaker har NVE akseptert en slik praksis.
NVE stiller seg imidlertid positiv til at stadig flere regionalnetteiere velger  k benytte  k-faktormodellen,
som innebærer at avregningsgrunnlaget fastsettes som et glidende 5-års snitt av kundens effektuttak i
systemets maksimalmasttime.

Vedtak

NVE finner ikke at BKK Netts avregningsmetode av effektleddet for kunder i regionalnettet er i strid
med §§ 13-1 bokstav c, d og e og 14-1 andre ledd i kontrollforskriften eller forskriften formål. NVE
vil derfor ikke pålegge BKK Nett å endre avregningspraksisen av effektleddet i regionalnettet.
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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 Landteigen Fossdal To  il
avdelingsdirektør seksjonssjef

Kopi: BKK Nett AS, Postboks 7050, 5020 BERGEN


