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14 APR 2010

Det vises  til Advokatfirmaet Haavinds klage av 24. mars 2009 og Hafslund Netts klage
av 3. april 2009 på deler av Norges vassdrags- og energidirektorats (NVEs) vedtak av
27. februar 2009 om Hafslund Netts målings- og tarifferingspraksis av veilys, samt
Advokatfirmaet Haavinds purring på departementets avgjørelse i saken av 24. mars
2010.
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NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 om
produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.
(energilovforskriften), forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) og
forskrift av 3. november 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden
ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften).
Energilovforskriften gir NVE hjemmel til å fatte vedtak om uenighet vedrørende vilkår
for tilknytning og bruk av nettet, og kontrollforskriften gir NVE hjemmel til å fatte
vedtak i tilfeller der et nettselskap har en tarifferingspraksis som er i strid med
regelverket.

Bakgrunn
Et betydelig antall veilysanlegg i Hafslund Netts konsesjonsområde avregnes i dag
umålt. Anslag på forbruk i slike veilysanlegg har vært gjort gjennom en omforent
praksis mellom Hafslund Nett og veilyseierne i konsesjonsområdet, som har gått ut på å
multiplisere samlet installert effekt i hvert umålte veilysanlegg med en estimert
brenntid på 4000 timer/år.
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I e-post av 3. oktober 2007 orienterte Hafslund Nett sine veilyskunder om innføringen
av et tillegg for effekttap på 20 % i umålte veilysanlegg samt om innføring av en ny
veilystariff i sitt område, begge med virkning fra 1. januar 2008.

I brev av 18. mars 2008 klåget Advokatfu-maet Haavind Vislie, på vegne av 19 av
kommunene som eier veilysanlegg i Hafslund Netts nettområde (kommunene), til NVE
på tillegget for effekttap samt ny veilystariff.

NVEs vedtak av 27. februar 2009 fastslår at Hafslund Netts nåværende
tarifferingspraksis for umålte veilysanlegg er i strid med kontrollforskriften § 13-1
bokstav e). Kommunene skal tarifferes et fastledd per tilknytningspunkt/målepunkt. I
tilfeller der anleggene ikke er målt, skal veilyseier behandles som en kunde og bli
tariffert som andre kunder i samme nett.

NVE påpeker at all kraft som tas fra nettet i utgangspunktet skal måles og at Hafslund
Nett har en plikt til å måle alt uttak og all innmating i sitt nett. NVE pålegger Hafslund
Nett å igangsette arbeidet med å opprette et korrekt målings- og avregningsregime i
nettområdet, hvor det tas hensyn til innføringen av AMS (avanserte måle- og
styringssystem), jf endringer i avregningsforskriften, og eventuell ombygging av
veilysanlegg for å tilfredsstille Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps
(DSB) krav.

NVE finner at Hafslund Nett har anledning til å stille krav om at eier av det aktuelle
veilysanlegget dekker kostnader knyttet til tilrettelegging av anlegget slik at dette lar
seg måle. Eventuelle kostnader som oppstår i Hafslund Netts eget nettanlegg som følge
av installasjon av målere skal dekkes av Hafslund Nett. Dette er i tråd med fast praksis
Omat eieren av en elektrisk installasjon dekker kostnadene som oppstår i denne
installasjonen.

NVE påpeker videre at inntil målere er installert, og i tilfeller der kostnader ved
tilrettelegging og installasjon av målere vil medføre så store kostnader at det må anses
som samfunnsmessig lite rasjonelt, vil det være behov for å gjøre et anslag av forbruk i
umålte veilysanlegg. Anslag av forbruk skal gjøres på bakgrunn av en best mulig
beregning av forbruk på bakgrunn av tilgjengelig datamateriale.

Klagene
Ha lund Netts kla e
Hafslund Nett klager på NVEs beslutning om at veilyseier skal behandles som en
kunde og bli tariffert tilsvarende andre kunder i samme nett i de tilfeller der anleggene
ikke er målt. Hafslund Nett mener at vedtaket strider mot kontrollforskriften § 13-1
bokstav a) som fastslår at tariffene skal refereres tilknytningspunktene. Hafslund Nett
mener det ikke finnes unntaksbestemmelser for umålte anlegg som det her er tale om.
Hafslund Nett mener at denne løsningen medfører en forskjellsbehandling mellom
veilyseiere og øvrige anleggseiere/-brukere ined flere anlegg innenfor det samme
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forsyningsområdet, og at vedtaket dermed strider mot kontrollforskriften § 13-1 bokstav
c) om å tilby objektive punkttariffer og vilkår.

Hafslund Nett mener videre at de faste kostnadene ved nettinfrastrukturen er
uavhengig av om anleggene er målt, og mener at NVEs vedtak innebærer at
veilysinstallasjonenes dekning av disse kostnadene faller bort når anleggene er umålt.
På denne måten blir nettkostnadene som burde vært henført veilysinstallasjonene i
stedet videreført til andre nettkunder i området.

Advokaffirmaet Haavinds klage
Haavind klager, på vegne av 19 kommuner, for det første på at eieren av det aktuelle
veilysanlegget skal dekke kostnadene knyttet til tilrettelegging for måling av anlegget.
Haavind begrunner denne delen av klagen med at den økonomiske konsekvensen av
vedtaket er at 90 95 % av totalkostnadene ved installasjon og tilrettelegging for målere
vil belastes veilyseier. Haavind oppgir at kommunene påføres store ekstrakostnader
som det ikke er tatt høyde for i de kommunale veilysbudsjettene og at de heller ikke vil
ha noen oversikt over når disse kostnadene påløper. Dette er alvorlig for kommunene
og fremstår som urimelig, og samsvarer svært dårlig med NVEs forutsetning om at det
er nettselskapet som skal besørge måling.

Haavind klager for det andre på at NVE i sitt vedtak uttaler at de ikke ser noen grunn til
å betvile Hafslund Netts beregning av gjennomsnittlig effekttap i umålte veilysanlegg.
Haavind mener at dersom Hafslund Nett ønsker å fravike en omforent modell for
beregning av forbruk av umålte anlegg, må det foreligge en klar sannsynlighets-
overvekt for at den nye modellen samlet sett gir et mer korrekt bilde av det faktiske
forbruket, noe Haavind hevder ikke er tilfelle i denne saken. Haavind mener at påslaget
på 20 % ikke har dekning i Norconsults rapport som er lagt til grunn av Hafslund Nett. I
rapporten fremkommer det at de konklusjoner som er trukket er usikre. Haavind
anfører videre at hver enkelt kommune har krav på individuell behandling.
Veilysanlegg har ulik oppbygning i hver enkelt kommune, noe det ikke tas hensyn til
ved å legge til grunn gjennomsnittstall for tap i veilysanlegg.

Departementets vurdering
I forbindelse med Olje- og energidepartementets behandling av klagesaken har
departementet avholdt møter med kommunene (med deltakelse fra Advokaffirmaet
Haavind, Kommunenes Sentrallorbund, Mesta Elektro, Skedsmo kommune, Lørenskog
kommune og Oslo kommune) 14. september 2009, Hafslund Nett 14. oktober 2009 og
NVE 26. oktober 2009.

Innledningsvis vil departementet påpeke at et forvaltningsorgan ikke har noen plikt
etter forvaltningsloven § 25 til å imøtegå alt det partene har anført. Departementet vil ta
for seg klagernes anførsler ut fra sakens viktighet og det som ellers er nødvendig for å
begrunne avgjørelse i saken.
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I medhold av kontronforskriften kapittel 13 fremgår det at det er nettselskapene som
skal fastsette tariffene. Nettselskapene har derfor rett å utarbeide egen
tårifferingspraksis, forutsatt at praksisen holder seg innenfor regelverket.
Departementets vurdering av klagene knytter seg derfor til om Hafslund Netts
tarifferingspraksis er i strid med regelverket.

I medhold at avregningsforskriften § 3-3 har nettselskapene ansvar for at all kraft som
tas fra nettet som utgangspunkt skal måles. Uten en korrekt avregning av forbruk i
veilysanlegg er det vanskelig å beregne riktig nettleie. Departementet støtter derfor
NVEs pålegg til Hafslund Nett om å igangsette arbeidet med å opprette et korrekt
målings- og avregningsregime, som blant annet tar hensyn til endringer i
avregningsforskriften angående AMS (avanserte måle- og styringssystem).

I likhet med NVE legger departementet til grunn at Hafslund Nett skal dekke
kostnadene ved målere og installasjon av disse på vanlig måte, mens kostnader ved
tiltak i veilysinstallasjoner dekkes av veilyseieren. Hafslund Nett har anledning til å
kreve at eier av veilysanlegget dekker kostnader ved tilrettelegging av anlegget for
måling, i samsvar med kontrollforskriften § 13-1 bokstav c) som stiller krav om ikke-
diskriminerende og objektive vilkår for tilknytning

I en overgangsperiode, eller når installering av målere medfører en urimelig kostnad, er
det behov for å kunne anslå forbruk i umålte veilysanlegg på en hensiktsmessig måte.
Departementet deler NVEs oppfatning om at veilyseierne selv har et ansvar for å
kartlegge egne anlegg. Departementet anser det ikke som nettselskapenes ansvar å
kartlegge faktisk forbruk i andres umålte anlegg.

Gitt at en eller flere veilyseiere kan dokumentere at de har et forbrul sorn avviker fra
Hafslund Netts anslag, skal dette imidlertid tas hensyn til. Det medfører at dersom en
kommune eksempelvis kan dokumentere at de har færre armaturer enn det som er
innrapportert/registrert, rutiner for kortere brenntid enn Hafslund Netts anslag eller
lavere effekttap i sine anlegg enn Hafslund Netts anslag, skal dette tas hensyn til av
Hafslund Netts avregning av kunden.

Når det gjelder det gjennomsnittlige effekttapet i umålte veilysanlegg mener
departementet i likhet med NVE, at Hafslund Nett selv kan fastsette tariffer og anslå
tapsprosent i umålte veilysanlegg, jf kontrollforskriften kapittel 13. Departementet deler
NVEs oppfatning om at enkelte veilysanlegg i realiteten kan ha et annet effekttap enn
20 %, men at i perioden frem til målinger finner sted, eller ytterligere datamateriale
foreligger for hver enkelt kunde/tilknytning, vil Hafslund Nett måtte benytte seg av
gjennomsnittsbetraktninger for beregning av forbruk. Basert på tilgjengelig
informasjon i dag (Norconsulis rapport) hvor anbefalt tapsprosent varierer mellom 12,5
og 25 %, basert på ulike faktorer, kan derfor Hafslund Netts forutsetning om effekttapet
i umålte anlegg i sitt forsyningsområde akespteres.
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For å fastslå det faktiske forbruket i hvert enkelt anlegg, må det installeres målere og
gjennomføres målinger i grensesnittet mellom nettselskapets og veilyseiernes
nettanlegg. NVE har i vedtaket pålagt Hafslund Nett å gjøre dette.

Departementet deler NVEs oppfatning om at veilyskundene, i likhet med andre kunder
skal bidra til å dekke de faste kostnadene i nettet. Hafslund Nett anfører i klagen at det
vil være i strid med regelverket at en veilyseier skal behandles som én kunde og ikke
tarifferes per.tilknytningspunkt slik det fremgår av kontrollforskriften § 13-1 bokstav a).
I foreliggende sak finnes det imidlertid ingen oversikt over antallet tilknytningspunkter,
eller forbruket bak hvert tilknytningspunkt. Departementet er derfor enig med NVE i at
det i dette særlige tilfellet er mest hensiktsmessig å behandle hver umålte veilyseier
som én veilyskunde, og tilby én tariff tilsvarende andre kunder med samme forbruk og
effektuttak. Departementet viser til at NVE i medhold av kontrollforskriften § 18-2 i
særlige tilfeller kan dispensere fra denne forskriften.

Departementet viser for øvrig til NVEs vedtak og støtter det som fremkommer der.

Konklusjon
Klagene har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEs vedtak av 27. februar 2009.

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

e r 1 (.f.)
avdelingsdirektør

Kopi: NVE
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underdirektør
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