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NVEs vurdering av tariff for mikrokraftverk - vedtak

Ove Oaland klager på vegne av Knut Oaland på Forsand  Elverks  tariffering av tilknyttet
mikrokraftverk og uttak bak felles målepunkt .  Oaland spør om Forsand Elverk kan kreve 2 500
kroner /år for produksjon og 5 000 kroner i effektledd for uttaket . NVE har  vurdert Forsand
Elverks  tariffpraksis  etter  gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter. NVE finner at
Forsand  Elverk har  en tarifferingspraksis med et eget fastledd for innmating som er i strid med
regelverket .  NVE finner  ikke at Forsand  Elverks  praksis med effektledd for uttaket i seg selv er
i strid med  regelverket ,  men Forsand  Elverks  inndeling i kundegrupper er ikke i samsvar med
regelverket.

Saksopplysninger

NVE viser til e-post datert 12. juni 2006 fra Ove Oaland på vegne av Knut Oaland (heretter kalt
Oaland), med klage på Forsand Elverks tariffering av tilknyttet mikrokraftverk og uttak bak felles
målepunkt.

Oaland opplyser at tilknytningen til Forsand Elverks nett skjer via en måler og et målepunkt ca 30
meter fra hØyspenttransformatoren, og at videre distribusjon bak punktet skjer via eget

lavspenningsnett. Bak tilknytningspunktet er det et mikrokraftverk med installert effekt på 40 kVA og
produksjon på ca 100 000 kWh per år. En tredjedel av produksjonen går til eget forbruk. Når

kraftverket står tas det ut kraft via tilknytningspunktet.

Oaland ber NVE vurdere om Forsand Elverk har anledning til å kreve et fastledd på kroner 2 500 for
produksjon, og fra 2006 et effektledd på kroner 5 000 som gjelder for de kundene hos Forsand Elverk

som har egen produksjon. Oaland viser blant annet til NVEs rundskriv fra 2000 om tariffering av
innmating fra mini-/mikrokraftverk med lokalt uttak, som grunnlag for klagen.

Forsand Elverk er i brev av 20. juni 2006 bedt om å kommentere klagen. Forsand Elverk har gitt sin

redegjørelse i brev av 7. juli 2006.
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Forsand Elverk viser til regelverket som sier at for innmating skal Statnett sine tariffer være
retningsgivende. Forsand Elverk har tolket dette dit hen at for å få dekning for faste kostnader er det

anledning til å bruke en minste fastavgift. For å dekke bl.a. kostnader ved måler, avlesning,
registrering, eget tariffprogram, individuelle tapsleddsberegning og del av administrative kostnader har
Forsand Elverk fastsatt et eget fastledd for innmating på kroner 2 000.

Forsand Elverk viser til at NVE ber om en redegjørelse for tariffen for "storkunder". Forsand Elverk
forutsetter imidlertid at det i denne saken er tariff N2S fellesmåling/stor næring/produksjon som er

aktuell. Forsand Elverk opplyser at det etter ønske fra en del kunder for noen år siden ble åpnet for at
ekstra gårdshus, kårhus, gårdshytter o.l. kunne tas inn på felles måler. Etter hvert har dette også
omfattet driftsbygninger, lagerbygg og andre hus innenfor gårdens tilknytningspunkt. Senere har også

nærings- og forretningsvirksomhet/anlegg kunnet koble leiligheter, hybler, kontorer o.l til samme
måler. Følgen av denne utviklingen har ført til anlegg med behov for større sikringer og større
effektuttak.

Forsand Elverk opplyser videre at de tidligere ikke har hatt en egen tariff for denne typen fellesmålte
anlegg. Det var dermed ingen mellomting mellom husholdningstariff og tariff for liten næring med

effektuttak som tilsvarte 63/80 A sikringer, og tariffen for "storkunder" med forbruk over 400 000
kWh. Kravet om timemåling for anlegg med forbruk ned til 100 000 kWh førte imidlertid til at flere
anlegg kunne måles etter effekt istedenfor etter sikringsstørrelse.

Forsand Elverk viser til at grunnen til at også produksjon er nevnt i denne tariffgruppen, er at samtlige
mikroproduksjonsanlegg er fellesmålte med varierende effektuttak bak samme målepunkt. Forsand

Elverk opplyser videre at disse anleggene har uttaksmulighet på nettet på opptil 80 A eller mer, men
registreres med kundens målte effekt. Videre vises det til at f.eks. Oaland sitt uttak har en brukstiden
på 500 timer.

I e-post datert 14.august 2006 har Oaland kommet med merknader til Forsand Elverks redegjørelse.

Oaland viser til at Forsand Elverk uttaler at det er kundens Ønske å være registrert som to kunder i
tilknytningspunktet, og følgelig betale både innmatingstariff og uttakstariff. Ifølge Oaland er det denne
dobbeltregistreringen klagen gjelder, og som NVE bes avgjøre om er riktig

Oaland viser til at ved tilknytning av kraftverket krevde Forsand Elverk 10 000 kroner i
tilknytningsgebyr, selv om uttaket allerede var tilknyttet. Dette beløpet dekker etter Oalands vurdering
de kostnader Forsand Elverk har listet opp.

Oaland viser til at normalt vil ikke uttaket fra Forsand Elverks nett falle inn under den aktuelle tariffen

for fellesmåling. Oaland legger videre til grunn at det er opp til kunden å velge den tariff som er
rimeligst for vedkommende. For at denne tariffen skal lønne seg må forbruket overstige 50 000 kWh i
året, noe som tilsvarer dagens samlede forbruk inklusive egenproduksjon.

Ifølge Oaland er det diskriminerende når Forsand Elverk pålegger kunder som har innmating og uttak
bak samme tilknytningspunkt en tariff med effektledd, når ikke tilsvarende kunder som kun har
innmating har samme krav.
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NVE vurderer 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 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.

NVE legger på bakgrunn av informasjonen fra Oaland og Forsand Elverk til grunn at denne saken
dreier seg om hvorvidt Forsand Elverk kan kreve et eget fastledd for innmating, og om uttak med lokal
produksjon kan tarifferes et effektledd.

NVE vil presisere at de forhold som Oaland viser til og som gjelder betaling av tilknytningsgebyr ved
tilknytning av kraftverket ikke har relevans i denne saken.

Det presiseres også at de forhold som gjelder salg og kjøp av selve kraften som Oaland produserer er
et privatrettslig forhold mellom Oaland og Forsand Elverk.

Eget fastledd for  innmating

I rundskriv datert 30. august 2006 NVE har gjort rede for gjeldende regelverk for tariffering av
innmating fra produksjon. I rundskrivet gjøres det blant annet nærmere rede for nivået på

innmatingstariffen og spørsmålet om eget fastledd for produksjon for å dekke kostnader til måleutstyr
og måling av innmating.

I rundskrivet heter det:

"For innmating  fremgår det av § 16-2 at for andre tariffledd  for innmating skal sentralnettets
innmatingstariff  være retningsgivende .  Nivået på andre  tariffledd  til produsenter skal dermed
som hovedregel være det samme som innmatingstariffen i sentralnettet. Dette innebærer bl.a.
at det ikke er anledning for nettselskapet til å sette en høyere  innmatingstarifffor at

produsenter skal betale en større andel av kostnadene i det lokale nettet .  Det er kun

produsenter som er tilknyttet et produksjonsrelatert nettanlegg som  etterforskriften skal

belastes en høyere tariff som gjenspeiler kostnadene i det aktuelle anlegget.

Tidligere het det i forskrift om måling, avregning, samordnet opptreden ved kraftomsetning og

fakturering av nettjenester § 3-6 at "ved timemåling av energiinnmating i henhold til § 3-2

femte ledd skal kostnadene dekkes av den som forestår energiinnmating. " I tråd med

bestemmelsen har NVE ikke hatt innvendinger mot at nettselskap har dekket disse kostnadene

gjennom et eget fastledd. Fra 1.1.2006 er denne bestemmelsen fjernet. NVE legger til grunn at

kostnadene ved investering i timemålingsutstyr for nye tilknytninger kan dekkes av

produsenten gjennom anleggsbidrag. Løpende kostnader til timemåling vil i

distribusjonsnettet dekkes gjennom innmatingstariffens andre tariffledd. Vi vil derfor presisere

at det ikke lenger er anledning til å kreve et eget fastledd for å dekke kostnader til måling av

innmating. "
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Som det fremgår av rundskrivet, er Forsand Elverks fastavgift på kroner 2 000 for å dekke bl.a,
kostnader ved måling og måleutstyr ikke i tråd med gjeldende regelverk.

Tariffering  av  uttak med lokal produksjon

Vi vil innledningsvis orientere om at NVEs rundskriv av 6. november 2000, som Oaland viser til,

skisserte  en mulig  løsning for tariffering av innmating og uttak bak felles tilknytningspunkt, som tok
utgangspunkt i daværende tarifferingspraksis  i sentralnettet. Statnett la i 2003 om prinsippene for
tarifferingen i sentralnettet. Denne omleggingen innebærer at modellen som skisseres i rundskivet ikke
lenger er direkte anvendbar.

Av kontrollforskriften fremgår det ikke eksplisitt hvordan uttak med lokal produksjon skal tarifferes.
Det vil i stor grad være opp til hvert enkelt nettselskap å fastsette tariffene for kundene  i sitt nett.
Tarifferingen må likevel være i tråd med hovedprinsippene for utforming av tariffer som fremgår av
Kapittel 13 i kontrollforskriften, herunder at tariffen skal være ikke-diskriminerende. Dette innebærer

blant annet at alt uttak av kraft fra et nettselskapet sitt nett, skal tarifferes etter gjeldende tariff i det
aktuelle nettet, for den kundegruppen uttaket faller inn under. Dette gjelder uavhengig av om kunden
har produksjon bak tilknytningspunktet eller ikke.

Nettselskapet har til dels stor frihet i å dele sine kunder inn i kundegrupper.  Denne friheten er likevel
begrenset gjennom ulike generelle og overordnede prinsipper for tariffutformingen ,  og ulike krav som
må oppfylles .  Ved differensiering av tariffen mellom kunder, står det i  §  13-1 bokstav c) i
kontrollforskriften at  "nettselskapet plikter å tilby alle som etterspØr nettjenester ikke-diskriminerende
punkttariffer  og vilkår ".  Videre  i § 13-1 bokstav e) står det  at:  "tariffene  kan differensieres etter
objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante  nettforhold.  "  Denne differensieringen gjøres
normalt ved at nettselskapet deler inn kundene i grupper med ulike tariffsatser.

I de tilfeller der nettselskapet velger å differensiere tariffen mellom ulike kundegrupper er det viktig at
selskapet legger  "objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante  nettforhold "  til grunn.
Ulike særpreg ved kunden i seg selv og kundens anvendelse av sitt strømuttak skal imidlertid ikke
være bestemmende for inndeling i kundegruppe .  NVE har i tidligere saker akseptert at inndelingen i
grupper bestemmes av forhold som spenningsnivå for tilknytning ,  leveringskvalitet ,  nivået på og
forholdet mellom kundens  effekt- og  energiuttak  (brukstid)  m.m. Selv om svært får kunder vil være
helt identiske ,  har NVE ansett det som hensiktsmessig at nettselskapene plasserer nettkunden i ulike
kunde -  og tariffgrupper.

Av informasjonen som er gitt i denne saken er det NVEs vurdering at Forsand Elverks tariff for

fellesmåling/stor næring/produksjon  er basert på en inndeling i kundegruppe basert på formål og ulike
"relevante nettforhold".  For uttak med lokal produksjon begrunnes så vidt NVE kan se innplassering i
denne tariffgruppen med lav brukstid. Mens innplassering for f.eks. nærings- og forretningsbygg som

også har koblet annet forbruk til felles måler begrunnes med at kunden får et stØrre effektuttak og
større sikring. I tillegg kan det virke som om tariffgruppen skal omfatte anlegg med et forbruk på over
100 000 kWh, og som dermed skal timemåles i henhold til regelverket.

NVE mener at differensiering av tariffen hos Forsand Elverk ikke er i samsvar med § 13-1 c) og e),

ettersom den tar utgangspunkt i kundenes formål, og det ikke entydig fremgår hvilke  relevante

nettforhold  som er lagt til grunn for kundegruppen.

NVE vil likevel bemerke at Forsand Elverk har anledning til å opprettholde en tarifferingspraksis med

differensierte tariffer, så lenge det klart fremgår hvilke  "relevante nettforhold"  som er lagt til grunn.
NVE har tidligere f.eks. godtatt ulike tariffer for vanlig husholdningskunder og kunder av tilsvarende
størrelse men med lav brukstid. Regelverket stiller heller ingen eksakte krav til når nettselskapene skal
benytte effektledd ved avregning av ulike kundegrupper i distribusjonsnettet. Det vil derfor ikke
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nødvendigvis være i strid med regelverket om uttak med lokal produksjon innplasseres i en
kundegruppe som avregnes et eget effektledd.

Effektavregning av kundene innenfor en kundegruppe vil kunne være kostnadsmessig gunstig for
enkelte kunder,  mens andre får høyere kostnader enn om de var plassert i en annen kundegruppe. Dette
skyldes  blant annet at ulike kunder har ulike brukstid. Vi vil  i den sammenheng presisere at det likevel
ikke vil være opp til kunden å velge den tariff som er rimeligst for kunden.

Konklusjon

Etter NVEs vurdering er Forsand Elverks tarifferingspraksis med et eget fastledd for innmating i strid
med § 16-2 i kontrollforskriften. Forsand Elverk må fjerne fastleddet for innmating, gjeldende per

1.06 2006.

NVE finner videre at Forsand Elverks praksis med effektledd for uttaket i seg selv ikke er i strid med
regelverket, men Forsand Elverks inndeling i kundegrupper er i strid med § 13-1 c) og e) i forskriften.

Forsand Elverk må gjennomgå sin inndeling i kundegrupper. Om Forsand Elverk ønsker å
opprettholde et system med differensierte tariffer, må selskapet sørge for at denne differensieringen er
basert på  objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold.

Forsand Elverks skal snarest og senest innen 1.1.2007 rapportere til NVE  hvilke endringer som er
gjennomført.

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
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Marit Lundteigen Fossdal
Avdelingsdirektør

o n assen

seksjonssjef
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Brevets  mottakere:
Navn l Navn2
Oaland Knut

Forsand Elverk KF

Adr
Eidane

Kommunehuset

Post
4110 FORSAND

41 10  FORSAND
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