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Klage på NVEs vedtak om Nordmøre Energiverk AS sin tariffering i
regionalnettet

Det vises til Deres klage av 5. november 2009på Norges vassdrags- og
energidirektorats (NVE)vedtak av 14.oktober 2009vedrørende avvikavdekket i
forbindelse med revisjon.

Bakgrunn
NVEgjennomførte i 2009revisjon av Nordmøre Energiverk AS' (NEAS)
tarifferingspraksis i regionalnettet. I revisjonsrapporten av 30.juni 2009ble det
avdekket fireavvik.NEASuttalte seg lii rapporten i brev av 24. august 2009.

På bakgrunn av uttalelsen fra NEASanså NVEtre av avvikenesom lukket og for det
siste var deler av avviketbrakt i orden. Det gjenstående av det siste avviketgjaldt
NEAS'tariffering av Svorka Energi AS (SE)som ble tariffert etter egen avtale.NVE
mente NEAShar ulik beregningsmetodikk for avregningsgrunnlag for forskjellige
kunder i regionalnettet. Dette er etter NVEsoppfatningi strid med forskrift om
økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av
11.mars 1999(kontrollforskriften) §§ 13-1og 13-2.

NVEpåla derfor i vedtak av 14.oktober 2009NEASå rapportere til NVEhvordan
avviketskulle lukkes innen 6. november 2009.

NEASpåklaget vedtaket i brev av 5. november 2009.
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Klagen
NEASskriveriklagenatavtalensomer inngåttmellomNEASogSEgjenspeiler
selskapenesnytteavhverandresnett.66kV-nettetmellomTingvollogNordheimvia
Svorkabådeer ogdrivessomenreserve.Vedå avregneipunktetbasertpåårlig
makseffekt,noesomoppståri detilfellenedetikkeernormaldriftpågrunnavfor
eksempelvedlikehold,vilNEASmåttebetaletilSvorkaforatproduksjonipunktetkan
leveresogmatesinni NEAS'nett.Svorkaer derimoti størregradavhengigav
forbindelsenmellomSvorkaogLiabøforforsyningenavforbrukunderLiabø
transformatorstasjon.

PådennebakgrunnharNEASinngåttenavtalemedSEhvorSEbetaleret årlig
leiebeløppå500.000kronerbasertpåenvurderingavhvemsomharstørstnytteav
ellerbehovfordetandreselskapetsnett.DenneavtalengjøratSEtarifferesetteren
annenmetodikkennandreuttakskunderi NEAS'regionalnett.

NVEfantikkegrunnlagforå endreelleropphevesittvedtak,ogsakenbleoversendt
Olje-ogenergidepartementetforsluttbehandlingi brevav26.november2009.

Departementetsvurdering
Nettselskapharfrihettilselvåfastsettesinetariffer,sålengedettegjøresmed
bakgrunni dereglerogprinsippersomernedfeltikontrollforskriften.Etter
kontrollforskriftens§13-2skaltariffenebeståavbruksavhengigetariffleddogandre
tariffledd.

Departementetkanikkese atavtalenmellomNEASogSEometårligfastbeløpsom
ikkeavhengeravfaktiskenergi-ogeffektuttaker i trådmedtariffstrukturenfastsatt
forskriften.

Videreheterdetikontrollforskriftens§13-1bokstave) at:

l'ariffenekan differensieresetterobjektiveogkontrollerbarekriterierbasertpå relevante
nettforhold."

Imotsetningtilannetuttaki NEASregionalnettsomavregnesmedet fastledd,
effektleddogenergiledd,avregnesSEetteregenavtale.Avtalenerbyggetpåen
vurderingavnytteogbehovforhverandresnett.

Etterdepartementetsvurderingoppfyllerikkegrunnlagetforavtalen
kontrollforskriftenskravtileffektstrukturogkravetomatobjektiveogkontrollerbare
kriteriersamtrelevantenettforholdskalliggetilgrunnfordifferensiertetariffermellom
ulikenettkunder.

ViderevildepartementetpåpekeattilsvarendemåogsåSEtariffereNEASi trådmed
regleneogprinsippenefastsatti kontrollforskriften.
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Konklusjon
Klagen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEsvedtak av 14.oktober 2009.

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