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Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting,
Vesterålskraft Nett AS
Vi viser til revisjon av Vesterålskraft Nett AS og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 2.
september 2015. Revisjonen var varslet i brev av 5. juni 2015.
Ved revisjonen ble det funnet sju avvik og gitt to anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de avvik
og anmerkninger som ble avdekket. Dokumentasjon på lukking av avvik skal sendes NVE innen
oppgitte tidsfrister.
NVE varsler at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting dersom avvikene ikke er lukket innen de
tidsfrister som er satt.
Frist for å uttale seg til saken er satt til 16. november 2015. Vi oppfordrer særlig til at faktiske
opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE
innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.
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Velaug Amalie Mook
rådgiver
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Innledning

1.1

Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:
Forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for
nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) del I, II og spesielt del V.

1.2

Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:





1.3

Praktisering av anleggsbidrag og vilkår for tilknytning
Tariffering av uttak i 2014-2015
Tariffering av innmating av kraft 2014-2015
Praksis for bruk av eksterne tjenesteleverandører ifm. anleggsbidrag.

Funn

7 avvik
2 anmerkinger
Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og
vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.
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Anmerkning er: Påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes
nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.4

Generelle kommentarer

Vesterålskraft Nett AS stilte godt forberedt med ressurspersoner som blant annet gjennomfører
anleggsbidragsberegninger. Selskapet har lagt ned arbeid i å få på plass gode prosesser og rutiner for
håndtering av kundehenvendelser om tilknytning og økning i effektuttak.
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Beskrivelse av avvik

Avvik 1
Krav

Kontrollforskriften § 17-5 femte og sjette ledd

Avviket

Ved forsterkning av nettanlegg dekker kunden kapasitetsøkningen og
arbeidskostnadene.

Begrunnelse

Anleggsbidraget kan ikke inkludere kostander til materiell og arbeidskraft som
forlenger nettanleggets levetid (reinvesteringskostnader), men merkostnader ved at
endringer i nettet blir gjort tidligere enn nødvendig kan inngå.
Arbeidskostnader vil hovedsakelig være de samme med og uten en
kapasitetsøkning. Etter NVEs oppfatning skal arbeidskostnader behandles som
reinvesteringskostnad, og kan ikke inngå i anleggsbidraget.

Hvordan lukke

Frist for lukking

Vesterålskraft AS skal innen frist for lukking ha lagt fram interne rutiner for
beregning av anleggsbidrag, der det framgår at arbeidskostnader ved forsterkning
av nettanlegg i utgangspunktet behandles som en reinvesteringskostnad ved
beregning av anleggsbidrag.
1. januar 2016

Avvik 2
Krav

Kontrollforskriften § 17-5 femte og sjette ledd

Avviket

I tilfeller hvor nettanlegg dimensjoneres utover minste standard i forhold til hva
kunde eller kundegruppe har bedt om, betaler kunden minste standard.

Begrunnelse

Når nettselskapet dimensjonerer nettanlegg utover minste standard, skal
nettselskapet forskuttere anleggskostnaden og fastsette anleggsbidraget
forholdsmessig overfor de kundene som etter hvert blir tilknyttet nettet. Dette
innebærer at bare en forholdsmessig andel av anleggskostnaden kan inngå i
anleggsbidraget.

Hvordan lukke

Vesterålskraft Nett AS skal innen frist for lukking ha lagt fram interne rutiner for
beregning av anleggsbidrag, der det fremgår at anleggsbidraget fastsettes etter en
forholdsmessig andel basert på effekt i de tilfeller Vesterålskraft Nett AS
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dimensjonerer anlegg utover minste standard.
Frist for lukking

1. januar 2016

Avvik 3
Krav

Kontrollforskriften § 17-5 femte og sjette ledd

Avviket

Vesterålskraft Nett AS benytter nypris ved beregning av anleggsbidrag når det
benyttes brukte komponenter.

Begrunnelse

Anleggsbidrag skal settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller
forsterkningen. Ved bruk av brukte komponenter skal bokført verdi benyttes. Det
er allerede gitt avkastning på brukte komponenter gjennom inntektsrammen.

Hvordan lukke

Vesterålskraft Nett AS skal innen frist for lukking ha lagt fram interne rutiner ved
beregning av anleggsbidrag, der det fremgår at det skal benyttes bokført verdi,
også ved bruk av brukte komponenter, ved beregning av anleggsbidrag.

Frist for lukking

1. januar 2016

Avvik 4
Krav

Kontrollforskriften § 17-5 sjette ledd og § 13-1 c)

Avviket

Vesterålskraft Nett AS etterberegner ikke anleggsbidraget overfor kunde i alle
tilfeller.

Begrunnelse

Anleggsbidraget skal settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller
forsterkningen. Ved ferdigstillelse av nettanlegg skal anleggsbidraget
etterberegnes, slik at kunden dekker de nødvendige kostnadene ved tilknytningen
eller forsterkningen. En slik praksis vil sikre likebehandling av kunder.

Hvordan lukke

Vesterålskraft Nett AS skal innen frist for lukking ha lagt fram interne rutiner ved
beregning av anleggsbidrag, der det fremgår at anleggsbidraget etterberegnes
overfor kunde i alle tilfeller.

Frist for lukking

1. januar 2016

Avvik 5
Krav

Kontrollforskriften §§ 17-5 og 13-1 c)

Avviket

Vesterålskraft Nett AS krever ikke anleggsbidrag når kunde ønsker omlegging fra
1 til 3 faser.

Begrunnelse

Omlegging fra 1 til 3 fase innebærer økt kapasitet for kunden, og skal behandles
på lik linje som andre krav om kapasitetsøkning.
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Hvordan lukke

Frist for lukking

Vesterålskraft Nett AS skal innen frist for lukking ha lagt fram interne rutiner ved
beregning av anleggsbidrag, der det fremgår at kapasitetsøkning som følge av
kundeinitiert omlegging fra 1 til 3 faser behandles på lik linje som andre
kundekrav om økt kapasitet.
1. januar 2016

Avvik 6
Krav

Kontrollforskriften §§ 1-4 og 13-1 c)

Avviket

Vesterålskraft Nett AS vurderer skjønnsmessig om reinvesteringskostnader trekkes
i fra ved omlegging av anleggsbidrag.

Begrunnelse

I de tilfeller omlegging medfører reinvestering, skal ikke kunden betale for
reinvesteringen.

Hvordan lukke

Vesterålskraft Nett AS skal innen frist for lukking dokumentere at selskapet ikke
vil kreve at kunder som ber om omlegging betaler for reinvestering.

Frist for lukking

1. januar 2016

Avvik 7
Krav

Kontrollforskriften §§ 13-2 og 14-2

Avviket

Gatelys uten måler tarifferes bare effektledd. Gatelys med måler tarifferes bare
energiledd.

Begrunnelse

Tariffer skal utarbeides med bruksavhengige tariffledd og andre tariffledd. I dnettet skal tariffen minimum være sammensatt av et bruksavhengig ledd og et
fastledd. Gatelys tarifferes basert på måling i grensesnittet med det ordinære
overføringsnettet, dvs. et fastledd per tilknytningspunkt/målepunkt. I tilfeller hvor
anleggene ikke er målt kan gatelyseier behandles som én kunde, eller som én
kunde per trafokrets.
Avviket lukkes ved at Vesterålskraft Nett AS legger frem dokumentasjon på at
tariffen for gatelys er endret, slik at gatelys tarifferes i samsvar med gjeldende
regelverk.

Hvordan lukke

Frist for lukking
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1. januar 2016

Beskrivelse av anmerkninger

Nr.
1

Beskrivelse av anmerkning
Vesterålskraft Nett AS har fastsatt krav til effektfaktor > 0,95, men det er ikke fastsatt noen tariff
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for kunder som eventuelt bryter dette kravet.
Nettselskapene kan sette en grense for maksimalt uttak av reaktiv effekt. Kostnader for uttak
under denne grensen skal inngå i de generelle tariffene. Uttak over denne grensen avregnes etter
en egen tariff for reaktiv effekt.
2

Vesterålskraft Nett AS oppgir at selskapet ved tariffendringer varsler kunden ved første faktura i
tillegg til annonse i avisen og på nettsider, men at tariffen ikke er endret de to siste årene.
Ved kommende tariffendringer skal kundene informeres direkte og i rimelig om endring i tariffen,
og om bakgrunnen for endringen før endrede tariffer trer i kraft.

