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Dato

22AUG2012

ElverumNettAS - vedtak om overtredelsesgebyr- klagesak

INNLEDNING

Detvisestilklageav20.mars2012på Norgesvassdrags-og energiclirektorats(NVEs)
vedtakav12.mars2012omovertredelsesgebyrpåkr.500.000,-.

I NVEsvedtakbledetlagttilgrunnat ElverumNettAS(ElverumNett)haddeovertrådt
regleneom tariffering,og overtredelsesgebyrble ilagtmed hjemmeli energilovenog
forskriftomøkonomiskog tekniskrapportering,inntektsrammefornettvirksomhetenog
tariffer(kontrollforskriften).

Bakgrunnenvar at ElverumNett unnlot å faktureresøsterselskapetØsterdalen
KraftproduksjonAS,someierkraftverketSkjefstadfoss,kr.1.469.000,-somandretarifileddi
årene2008og2009.

I brevav23.mars2012avsloNVEsøknadomoppsettendevirkningforbetalingav
gebyret.

Etteråhavurdertklagen,fantikkeNVEgrunntilå endresittvedtak.Sakenble
oversendtdepartementetforklagebehandlingibrevav22.mai2012.

KLAGEN

ElverumNett erkjennerat ØsterdalenKraftproduksjonASved en feilble tariffertkr.
1.469.000,-forliteforandretariffleddi2008og2009.

Detanføresatdetfickebørileggesovertredelsesgebyrfordenmanglendetarifferingen.Det
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er vist til overtredelse av kontrollforskriften ficke automatisk medfører ileggelse av
overtredelsesgebyr, jf. energiloven § 10-7. Elverum Nett mener det må legges vekt på
årsaken til feiltarifferingen i vurderingen.

Bakgrunnen for feilen var at daglig leder i Elverum Nett sluttet i 2006. Foretaket er et lite
nettselskap, og daglig leder har alene ansvar for utarbeidelse av tariffgrunnlag og
rapportering til NVE. Ny daglig leder ble ansatt fra februar 2007 uten overlapping, slik at
vedkommende selv måtte sette seg inn i de ulilw arbeidsoppgaver. Det skjedde i den
forbindelse en svikt i rutinene for tariffering.

Feilen ble oppdaget ved NVEs gjennomgang av de innrapporterte data for perioden.

Da Elverum Nett ble gjort oppmerksom på feilen, ble Østerdalen Kraftproduksjon AS
etterfakturert. Ved en senere gjennomgang har nettselskapet også oppdaget manglende
tariffering av andre energiledd for 2007. Elverum Nett har nå etterfakturert for 2007, og det
er beregnet renter for den manglende tarifferingen i årene 2007, 2008 og 2009.

Elverum Nett er uenig i NVEs påstand om at den manglende tarifferingen har foregått over
lang tid. Det påpekes at det aldri har vært konsernet Elverum Energis intensjon å favorisere
et datterselskap i konsernet Foretaket har verken opptrådt bevisst forsettlig eller bevisst
uaktsomt

Uansett mener Elverum Nett at det ikke foreligger skjerpende forhold ved tarifferingen som
tilsier et overtredelsesgebyr på kr. 500.000,-.

3. DEPARTEMENTETS VURDERING

Innledningsvis bemerker departementet at et forvaltningsorgan ikke har plikt til å imøtegå
alt det en part har anført, jf. forvaltningsloven § 25. Departementet har behandlet klagerens
anførsler i den grad det er nødvendig for å begrunne avgjørelsen i saken.

Klagen reiser spørsmål om Elverum Netts manglende tariffering av andre energiledd av
søsterselskapet Østerdalen Kraftproduksjon M i årene 2008 og 2009 er en overtredelse av
kontrollforskriften som bør sanksjoneres med overtredelsesgebyr. Om så er tilfelle oppstår
spørsmål om utmåling av gebyr.

Etter energiloven §§ 10-7 og 10-8 kan overtredelsesgebyr ilegges et foretak dersom
bestemmelser i eller i medhold av energiloven er overtrådt forsettlig eller uaktsomt

Momentene som er listet opp i energiloven § 10-8annet ledd, og som er vurdert av NVE, er
relevante både ved spørsmålet om gebyr bør ilegges, og ved en eventuell påfølgende
utmåling av gebyrets størrelse.

3.1 Overtredelse av kontrollforskriften
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Nettselskaperstarifferingavkraftprodusenterer regulert i kontrollforskriften,gitt i medhold
av energfloven§ 10-6og energflovforskriften§ 9-1.Det fremgår at kontrollforskriften§ 13-2
bokstav b) at tariffering for innmating av kraft skal følge en grunnstruktur med
bruksavhengige tariffleddog andre tariffledd.Beregningen av andre tariffleddskal skje i
samsvarmed kontrollforskriften§ 16-2.

I kontrollforskriften§ 18-1a er det særskflt forskrifthjemmelfor overtredelsesgebyr av
bestemmelser i kontrollforskriften.Det kan blant annet reageres med overtredelsesgebyr
ved overtredelseavbestemmelser i forskriftenskapittel13til 17.

Elverum Nett har erkjent de faktiske forhold og manglende tarifferingslik det fremgår av
klagen.

Departementet legger tilgrunn at ElverumNett overtrådtekontrollforskriften§§ 13-2og 16-
2 ved unnlatelse av å tariffere Østerdalen KraftproduksjonAS kr. 1.469.000,-for andre
tariffleddi 2008og 2009.

SomNVElegger departementet tflgrunn at det subjektivekravet til utvist skyld er oppfylt
Det fremgår avklagen at den manglendetarifferingenskyldessvikt i nettselskapets interne
rutiner.

3.2 Vurdering av om overtredelsesgebyr bør ilegges

Elverum Nett har anført at årsaken tfl selskapets manglende tarifferingmå vektlegges i
vurderingen av om overtredelsesgebyr bør flegges. Som beskrevet ovenfor i punkt 2,
medførte skifteavdagligleder en svIt i nettselskapetstarifferingsrutiner.

Bestemmelsen om at nettselskaper skal tariffere alle kunder et energfledd og andre
tariffiedder grunnleggende for reguleringen av nettmonopolet.Departementetkan Ikke se
at utskiftningav dagligleder i ElverumNett fritarnettselskapetfra dette tarifferingskravet.

I vurderingen av om overtredelsesgebyrbør ilegges,har departementet lagt vekt på at den
manglende tarifferingen var av et konkurranseutsatt kraftselskap innenfor konsernet
Elverum Energi. Selvom Elverum Nett har rettet opp i fatarifferingen, var overtredelsen
egnet tfl å gi et kraftselskapi samme konsern en økonomiskbesparelse på bekostning av
ElverumNetts øvrigenettkunder.

Manglendetarifferingav andre tariffledder en alvorligsvilt i nettselskapetsinterne rutiner.
Allmennpreventivehensyn gjør seg gjeldende.Departementet deler derforNVEssyn om at
det bør reageres med overtredelsesgebyri saken.

3.3 Utmåling av overtredelsesgebyr

Størrelsen på overtredelsesgebyretmå fastsettes skjønnsmessig.Energlloven§ 10-8annet
ledd gir anvisningpå de momenter som skalblegges særligvekt i vurderingen.
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DepartementetkanIke seatetgebyrpåkr.500.000,-er sattforhøytforensh1(virksomhet
som ElverumNett driver.Departementetviser131NVEsvurderingav spørsmålet,og
understrekerat det både av allmennog -individualpreventivegrunnerer viktigat det
fastsettesetovertredelsesgebyravdennestørrelseforetforetaksomElverumNett

Departementetfinnerikkegrunntilå endrestørrelsenpåovertredelsesgebyretfastsatt
tilkr.500.000,-avNVE.

4. KONKLUSJON

Klagentasikketilfølge.NVEsvedtakav12.mars2012stadfestes.

Detgjøresoppmerksompåatdepartementetsvedtakerendeligogil(kegjenstandforklage,
jLforvaltningsloven§28tredjeleddførstepunktum.

Medhil en

P.H.Høisveen(e.f.)
ekspedisjonssjef

Kopi:
Norgesvassdrags-og Postboks5091Majorstuen 0301 OSLO
energidirektorat

araldSolli
avdelingsdirektør

Side4


