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Klage på beslutning av Troms Kraft Nett AS pva Granittveien
borettslag i Tromsø - Avslag på borettslagets krav om å få etablere
felles målepunkt for 10 blokker.

Granittveien borettslag Ønsker å etablere et felles målepunkt for alle sine 260 leiligheter fordelt
på 10 blokker .  Etter dagens regelverk kan borettslaget kreve fellesmåling per felles
inntaksledning .  Borettslaget kan ikke kreve fellesmåling utover dette .  Granittveien borettslag
gis ikke medhold i sin klage.

Saksopplysninger

Vi viser til brev av 28.2.2006 fra Granittveien borettslag representert ved advokat Harald Pleym,

Rekve,Pleym & Co. Klagen er oversendt til Troms Kraft med forespørsel om en teknisk beskrivelse av
anleggene. Svar fra Troms Kraft med en teknisk beskrivelse av anleggene foreligger i brev av
5.5.2006.

Granittveien borettslag disponerer 260 leiligheter fordelt på 10 blokker. Borettslaget Ønsker

fellesmåling i ett målepunkt for samtlige leiligheter og ser på denne bakgrunn for seg en årlig
besparelse på kr 183600.

Granittveien borettslag anfører videre at :

• det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning

• Troms Kraft Nett utilbørlig utnytter sin stilling som monopolist og hindrer leveranse av

nettjenester på en måte som gir minst kostnader for borettslaget

• Troms Kraft Nett har levert gode Økonomiske resultater de siste årene og tar dermed for høy
pris på sine tjenester

• en større andel nettselskapets inntekter  bør tas  inn fra tariffens variable ledd,

• Troms Kraft Nett sin tolkning av kontrollforskriftene § 14-3 medfører svekket konkurranse i
kraftmarkedet.
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Troms Kraft Nett viser til gjeldende forskrifter og sin praksis med å legge til rette for fellesmåling for
nettkunder som er tilknyttet en felles inntaksledning, og har på bakgrunn av dette tilbudt Granittveien

borettslag fellesmåling pr blokk.

NVEs vurdering

NVE vurderer de problemstillingene som reises i denne 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), hvor det er gitt

nærmere rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide sine tariffer. Nettselskapene er 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 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 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.

Forskriftenes bestemmelse  om fellesmåling  av sluttkunder

Adgangen til fellesmåling av sluttkunder er regulert i Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 14-3:

"Nettselskapene skal på forespørsel tilby  boligsameier , forretningsgårder,  borettslag , boligbyggelag
og lignende, måling og tariffering per felles  inntaksledning ".

Før forskriften ble endret siste gang i desember 2001 (ikrafttreden 1. januar 2002) lød paragraf § 12-3

(tilsvarende dagens § 14-3) slik:

"For boligsameier, forretningsgårder , borettslag , boligbyggelag o. 1. kan måling  gjennomføres pr.

felles  inntaksledning og normalt  bare for  en bygning. "

Det ble besluttet å endre paragrafen for å tydeliggjøre at bestemmelsen beskriver de tilfeller der

kunden kan  kreve  fellesmåling. Samtidig fjernet man presiseringen om at felles inntaksledning
normalt bare vil gjelde en bygning.  Denne formuleringen ble ansett som unødvendig for forståelsen av

bestemmelsen.

Selv om formuleringen ble fjernet, er intensjonen bak bestemmelsen uendret. Dersom et nettselskap

Ønsker å tilby fellesmåling av flere bygninger, har ikke NVE funnet det rimelig å hindre dette, men
man har heller ikke sett det som hensiktsmessig å gi kunden rett til  å kreve  det. I situasjoner med flere

enn en bygning, er det opp til nettselskapet å avgjøre om fellesmåling skal tilbys. Det overlates dermed
til nettselskapet å avgjøre om det ligger noen effektivitetsgevinst, for nettet som helhet, i en slik

omlegging.
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Effektivitetsgevinster ved fellesmåling

Effektivitetsgevinsten ved overgang til fellesmåling er begrenset til en reduksjon av nettselskapets
kostnader ved måling, avregning og fakturering av de fellesmålte kundene. Denne kostnadsnedgangen

er ubetydelig i forhold til nettselskapets faste kostnader forbundet med utbygging og vedlikehold av
overføringsnettet til kundene i området. Ved overgang til fellesmåling mister nettselskapet inntekter
som ellers skulle gått til dekning av faste kostnader i nettet.

Selskapets inntekter er regulert  av NVE.  De tapte inntektene må nettselskapet hente inn ved
tarifføkninger noe som fører til høyere tariffer for andre kunder som ikke har adgang til fellesmåling.
Dette innebærer en overveltning av kostnader fra fellesmålte kunder til Øvrige kunder som ikke står i
forhold til de virkelige kostnadene i hver kundegruppe. En slik kostnadsoverveltning ansees som
uheldig.

Selv om kostnadene ved måling, avregning og fakturering tas ut av nettselskapets kostnadsbase, vil de
samme kostnadene måtte oppstå i kostnadsbasen til den juridiske enheten som har tilknytning i det
fellesmålte punktet og på et eller annet tidspunkt bli overveltet til sluttkundene. Det er betydelige

stordriftsfordeler knyttet til prosessene måling, avregning og fakturering. Det er derfor liten grunn til å
anta at disse enhetskostnadene vil være lavere for borettslagets kunder enn de er for nettselskapets
øvrige kunder.

Etter NVEs  vurdering er det heller ingen holdepunkter for at en generell overgang til fellesmålte
anlegg i seg selv bidrar til reduserte nettkostnader.

Velfungerende kraftmarked

Fellesmåling kan i gitte tilfeller gi insentiver til å organisere innkjøp av kraft til bedre vilkår enn det en
enkelt husholdning kan oppnå på egenhånd. Dette antas å være positivt for konkurransen i markedet.

På den annen side bindes disse kundene til en felles strømleverandør .  Dette reduserer enkeltkundens
fleksibilitet  til å bytte  leverandør,  eller å gå  inn  på kontrakter spesielt tilpasset den enkelte kundens
behov.  Dette er negativt for konkurransen i markedet.

Uavhengig av om et anlegg er fellesmålt eller ikke, står Granittveien borettslag fritt til å fremforhandle
avtale om samlet kraftleveranse til samtlige 260 leiligheter i borettslaget. Borettslaget kan også velge å

fremstå som kontraktsmotpart slik det normalt vil være ved leveranser til fellesmålte anlegg.

NVE er av den oppfatning at fellesmåling utover det som kan  kreves  i henhold til forskriftens § 14-3,
ikke bidrar til en mer effektiv konkurranse i sluttbrukermarkedet for elektrisk kraft.

Nettselskapets  stilling som monopol  -  regulering  av inntektene

Nettselskapet er et naturlig monopol og selskapets inntekter reguleres av NVE. Det er ingen direkte
sammenheng mellom en økning i nettselskapets inntekter og selskapets effektivitet .  Det er derfor ikke
grunnlag, slik det hevdes i klagen ,  at et nettselskap som leverer gode regnskapstall har tatt for høy pris
på sine tjenester. Mer informasjon om NVEs regulering av nettselskapenes inntekter finnes på NVEs
hjemmesider  www.nvc»o.
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Reguleringen av Troms Kraft Nett innebærer videre at selskapet har sterke insentiver til å redusere
sine kostnader, d.v.s. velge løsninger for måling, avregning og fakturering effektiv drift over tid. Dette

vil i neste omgang gi reduserte kostnader og lavere nettleie for samtlige kunder i nettområdet.

Forholdet mellom tariffens faste og variable ledd (energileddet)

I borettslagets klage hevdes det at Troms Kraft Netts fordeling mellom fastledd og energiledd er til

hinder for en effektiv ressursbruk. Det tas videre til orde for å legge en større andel av de faste
kostnadene på energileddet.

Troms Kraft Nett har i dag et fastledd til husholdninger på kr 1530 (eks mva). Landsgjennomsnittet pr

dags dato er på kr 1400 (eks mva).

Det er NVEs syn at en økning av andelen av tariffinntektene som hentes inn gjennom energileddet
ikke fører til mer effektiv utnyttelse av kraftnettet.

Innenfor rammene av  §  14-2 i kontrollforskriften har nettselskapene frihetsgrader i forhold til
fordelingen mellom energi -  og fastledd. I § 14-2  "Utforming av tariffer  for ordinære uttak i
distribusjonsnettet "  heter det:

"I distribusjonsnettet skal kunder  uten  effektavregning  avregnes etter  et fastledd  og et  energiledd, slik
at:

a)fastleddet dekker kundespesifikke  kostnader og en andel  av de Øvrige faste  kostnadene i nettet.

b)energileddet dekker marginale tapskostnader og kan i tillegg dekke en andel av de Øvrige kostnader
som ikke innkreves gjennom  fastleddet. "

Avgrensning av fellesmålte anlegg

I klagen fra borettslaget hevdes det at Troms Kraft Netts har valgt en tilfeldig avgrensning av hvilke

kunder som kan kreve fellesmåling.

Det er NVEs oppfatning at Troms Kraft Nett har lagt § 14-3 til grunn for sin avgjørelse om å ikke
legge til rette for fellesmåling for alle de 10 boligblokkene, men begrenset dette til fellesmåling pr
felles inntaksledning slik forskriften eksplisitt uttrykker dette. NVE kan derfor ikke se at Troms Kraft
Netts avgrensning i denne saken er tilfeldig.

Vedtak

NVE legger til grunn at Troms Kraft Nett står som eier av lavspentnettet frem til de aktuelle blokkene.

Av korrespondansen går det frem at Troms Kraft har tilbudt fellesmåling pr inntaksledning, dvs.
måling og avregning i 1 l målepunkter.

På bakgrunn av den informasjonen NVE har i saken, er det vår vurdering at Troms Kraft Nett ikke har

opptrådt i strid med gjeldene forskrift, § 14-3, om fellesmåling av sluttkunder. Granittveien borettslag
gis ikke medhold i sin klage.

*****
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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

" Ø.
Marit Lundteigen Fossdal
avdelingsdirektØr

To ,ionassen
seksjonssjef

Kopi Troms Kraft Nett AS


