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Endring av vedtak om inntektsramme for 2013 med bakgrunn i klage
NVE vedtok 31.1.2014 inntektsramme for nettselskapene. Mørenett AS har klaget på vedtaket.
NVE har tatt klagen til følge og endrer inntektsrammen til Tussa Nett AS for 2013. Ny vedtatt
inntektsramme er 252 540 tusen kroner.
NVE regulerer nettselskapene med hjemmel i forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og
teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Med hjemmel
i forskriftens § 7-2 fastsetter NVE ved enkeltvedtak årlige inntektsrammer for nettvirksomheten.
Beregningsmåten for inntektsrammene er bestemt i forskriftens kapittel 8.
Saksopplysninger
NVE viser til brev fra Mørenett AS av 20.2.2014, der det klages på inntektsrammen for 2013 for Tussa
Nett AS. Selskapet klager på at grunnlaget for beregningen av avvik i faktisk kostnadsgrunnlag for 2011
og kostnadsgrunnlag i vedtak om inntektsramme for 2011 er for høy. Grunnen til dette er at
TrønderEnergi Kraft AS mangler i grunnlaget for faktisk kostnadsgrunnlag for bransjen i 2011. Faktiske
kostnader i 2011 skulle derfor vært høyere.
NVEs vurdering av klagen
NVE kan oppheve eller endre vedtaket dersom NVE finner klagen begrunnet, alternativt oversende
klagen til Olje- og energidepartementet (OED) for endelig avgjørelse. NVE skal avvise klagen dersom
vilkårene for å behandle klagen ikke er oppfylt (jf. forvaltningsloven § 33).
Klagen er gitt innen klagefristen og tilfredsstiller de øvrige vilkår for klagerett i forvaltningslovens
kapittel VI.
NVE har vurdert klagen og funnet at klagen skal tas til følge.
NVE har lagt inn TrønderEnergi Kraft AS i oversikten over kostnadsgrunnlaget for 2011. I tillegg har
NVE rettet alle andre kjente feil i datagrunnlaget som benyttes i beregningen av inntektsrammer for
2013. Dette er eksempelvis feil som er avdekket i forbindelse med tilsyn, etter kommentarer til varsel
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om inntektsrammer eller i regnskapskontrollen. NVE har publisert det oppdaterte datagrunnlaget og
beregningene på sine nettsider på følgende sti:
nve.no (forside) > Kraftmarked > Økonomisk regulering av nettselskap > Inntektsrammer > Inntektsrammer for 2013

For alle selskapene som får økt inntektsramme i de nye beregningene, vedtar NVE nye inntektsrammer
for 2013. For selskaper som får lavere inntektsramme i de nye beregningene, endres ikke
inntektsrammen. Beregningen for Tussa Nett AS viser at inntektsrammen øker med 850 tusen kroner
etter klagebehandlingen. Inntektsrammen for 2013 ble opprinnelig vedtatt til 251 690 tusen kroner.
Til informasjon er endringen i Tafjord Kraftnett AS negativ, så det blir ikke vedtatt endring i
inntektsramme for 2013 for dette selskapet.
Endringsvedtak
NVE vedtar med dette ny inntektsramme for 2013 for Tussa Nett AS på 252 540 tusen kroner.
Klageadgang
Endringsvedtaket kan påklages til OED av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3
uker fra det tidspunkt endringsvedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell
klage bør begrunnes skriftlig, og skal stiles til OED og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk
oversendelse til vår e-postadresse nve@nve.no.
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