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DET KONGELIGE
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

Småkraftforeninga
Postboks 123 Lilleaker
0216 OSLO

Deres ref Vår ref
09/01369-2

Dato

1 2 APR 2011

Tussa Nett AS - avslag på utlevering av nettinformasjon - klage

Innledning
Olje- og energidepartementet viser til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVEs)
vedtak av 17. april 2009 vedrørende ovennevnte. I vedtaket konkluderer NVE med at
det ut i fra dagens regelverk ikke er hjemmel til å pålegge Tussa Nett AS (TN) å
utlevere slik detaljert informasjon som kreves fra Heidelva kraftverk AS, Sundal
kraftverk AS, Kviven kraft AS, Skjåstad kraftverk og Vågen kraft AS.

Småkraftforeninga har på vegne av de nevnte kraftverkene klaget på NVEs vedtak i
brev av 2. juni 2009. NVE har vurdert klagegrunnene og kunne ikke finne grunnlag for
å endre eller oppheve sitt vedtak. Saken er oversendt Olje- og energidepartementet for
endelig avgjørelse i brev av 16. juni 2009.

Klagen
Småkraftforeninga mener det er uakseptabelt at TN nekter innsyn i opplysninger som
småkraftverk trenger for å utføre marginaltapsberegninger. Investeringsbeslutninger
krever grundige analyser av inntekts- og kostnadsbildet og marginaltapet er en av flere
viktige faktorer. For å beregne marginaltapet kreves diverse informasjon, blant annet
enlinjeskjema over regional- og distribusjonsnettet, timesverdier og nettkomponenter
som tverrsnitt og lengde på kabler og linjer og data om transformatorstasjoner.
Småkraftforeninga mener det er uakseptabelt at nettselskapene skal slippe å spesifisere
sine fakturaer og ber Olje- og energidepartementet om å endre NVEs vedtak.

Postadresse Kontoradresse Telefon Energi- og Saksbehandler
Postboks 8148 Dep Einar Gerhardsens plass 1 22 24 90 90 vannressursavdelingen Angela Ekholdt Askjer
0033 Oslo Org no. Telefaks 22 24 61 20
http://www.oed.dep.no/ 977 161 630 22 24 95 68



Departementets vurdering
I  medhold av forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (forkortet kontrollforskriften) er
nettselskapene selv ansvarlige for å utiorme tariffene og føre en tarifferingspraksis som
er i tråd med forskriftens del V. Utgangspunktet er således at så lenge nettselskapene
følger disse reglene og annet relevant regelverk, står de selv fritt til å bestemme sin
egen praksis.

I medhold av kontrollforskriften § 13-5 skal nettselskapene etter forespørsel og innen
rimelig tid "gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer og
beregningen av tariffene for de ulike kundegrupper." Departementet mener begrepet
"informasjon om beregningsgrunnlaget" må forstås som de grunnleggende data som
trengs for å kunne kontrollere tariffene, slik som kraftpris i de aktuelle tidsperioder,
innmatet mengde fra produsent og marigaltapsprosenten i sentral-, regional- og
distribusjonsnettet. Departementet støtter derfor NVEs vurdering av at det ikke kan
kreves detaljerte data om for eksempel nettkomponenter og lastflyt. Slik informasjon
må det være opp til det enkelte nettselskap selv å vurdere om de vil gi ut, innenfor de
skranker beredskapsforskriften setter, jf. forskrift av 16. desember 2002 nr. 1606,
kapittel 6.

Departementet viser for øvrig til NVEs vurderinger i vedtaket av 17. april 2009 og har
ingen ytterligere merknader til klagesaken.

Konklusjon
Klagen har ikke ført frem. Norges vassdrags- og energidirektorats vedtak av 17. april
2009 stadfestes.

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