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Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting,
Nordlandsnett AS
Vi viser til revisjon av Nordlandsnett AS og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt
1. september 2015. Revisjonen var varslet i brev av 20. mai 2015.
Ved revisjonen ble det funnet 6 avvik. 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 1. 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.
Frist for lukking av avvikene er satt til 1. januar 2016.
Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Bjørnar Araberg Fladen
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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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

6 avvik
Ingen anmerkinger
Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og
vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.
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

Nordlandsnett har etter NVEs vurdering et godt grunnlag for å kvalitetssikre sine prosesser knyttet til
beregning av anleggsbidrag og informasjon til kunde. Et slikt system anses å være spesielt viktig for et
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selskap som Nordlandsnett der prosjektledere er lokalisert i ulike deler av nettselskapets
konsesjonsområde. NVE ser imidlertid at det er forhold knyttet til blant annet beregning av
anleggsbidraget som foreløpig ikke er tilstrekkelig beskrevet.
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Beskrivelse av avvik

Avvik 1
Krav

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

Avviket

Nordlandsnett har ikke rutiner som beskriver hvordan reinvesteringskostnader og
fremskyndingskostnader ved forsterkning av nettanlegg beregnes.

Begrunnelse

NVE har stilt krav om at nettselskapene skal ha skriftlige rutiner for sin
praktisering av anleggsbidrag. Disse rutinene bør beskrive hvordan
anleggsbidraget beregnes. I tilfeller der en nytilknytting eller forsterkning av
eksisterende kundes tilknytting medfører at nettselskapet må forsterke eksisterende
nettanlegg, skal reinvesteringskostnader trekkes fra anleggskostnaden. NVE mener
at det bør fremkomme hvordan nettselskapet sikrer at kunden ikke dekker
reinvesteringskostnader.
Uten klare rutiner for hvordan reinvesteringer og fremskyndingskostnader skal
beregnes mener NVE at det er vanskelig å sikre likebehandling av kunder.
Krav om beregning at kunden ikke skal dekke reinvesteringskostnadene gjelder
også ved flytting av nettanlegg.

Hvordan lukke

Nordlandsnett skal innen fristen for lukking oversende oppdaterte rutiner for
beregning av anleggsbidrag som inkluderer beregning av reinvesteringskostnader
og hvordan disse kostnadene trekkes fra anleggskostnaden.

Frist for lukking

1. januar 2016

Avvik 2
Krav

Kontrollforskriften § 17-5

Avviket

Bunnfradrag trekkes kun fra kostnader ved tilknytningslinje og ikke fra hele
anleggskostnaden.

Begrunnelse

Bunnfradraget skal være generelt og gjelde alle anleggsbidrag og trekkes fra basert
på hele anleggskostnaden.

Hvordan lukke

Nordlandsnett skal innen fristen for lukking oversende oppdaterte rutiner for
beregning av anleggsbidrag hvor det fremkommer at bunnfradraget er generelt og
trekkes fra hele anleggskostnaden.

Frist for lukking

1. januar 2016
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Avvik 3
Krav

Energiloven § 3-3

Avviket

Ut i fra tilsendt informasjon til NVE og kunde fremstår det som at Nordlandsnett
krever at kunden selv er ansvarlig for graving av grøft for stikkledning.

Begrunnelse

Nettselskapet er pålagt en leveringsplikt gjennom sin områdekonsesjon.
Leveringsplikten gjelder frem til klemme på vegg eller inntak gjennom grunnmur.
Nettselskapet er ansvarlig for tilknytningen frem til dette punktet med mindre
kunde ønsker å avtale annet tilknytningspunkt.
I informasjon til kunde må det fremgå tydelig at det er nettselskapet som er
ansvarlig for hele tilknytningen også graving av grøft for stikkledning.
Dersom tilbud om anleggsbidrag ikke inkluderer graving av grøft må det tydelig
fremgå at kunden kan kreve at nettselskapet sørger for hele tilknytningen mot at
kostnadene inkluderes i anleggskostnaden som legges til grunn for beregning av
anleggsbidraget.

Hvordan lukke

Nordlandsnett skal innen fristen for lukking oversende oppdaterte rutiner for
beregning av anleggsbidrag samt standardbrev for tilbud om anleggsbidrag hvor
det fremkommer at nettselskapet er ansvarlig for hele tilknytningen.
Dersom tilbud om anleggsbidrag ikke inkluderer graving av grøft må det tydelig
fremgå at kunden kan kreve at nettselskapet sørger for hele tilknytningen mot at
kostnadene inkluderes i anleggskostnaden som legges til grunn for beregning av
anleggsbidraget

Frist for lukking

1. januar 2016

Avvik 4
Krav

Kontrollforskriften § 13-1 c)

Avviket

Det er på enkelte punkter avvik mellom informasjonen som er presentert på
Nordlandsnett sine nettsider og hva Nordlandsnett opplyser å være selskapets
gjeldende praksis.

Begrunnelse

NVE krever at nettselskapet skal ha skriftlige rutiner for beregning av
anleggsbidrag. Det er også et krav om at kunden skal informeres om nettselskapets
praksis for beregning av anleggsbidrag. Det er derfor viktig at den informasjonen
som gis til kunde gjennom blant annet internett samsvarer med selskapets praksis.

Hvordan lukke

NVE ber om at Nordlandsnett tar en gjennomgang av informasjonen som gis på
nettsidene for å kontrollere at den samsvarer med gjeldende regelverk og
selskapets praksis. Konkret ber vi om at Nordlandsnett innen fristen for lukking
dokumenterer at praksis, rutiner og nettsider er identiske hva gjelder informasjon
angående forskuttering av ledig kapasitet

Frist for lukking

1. januar 2016
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Avvik 5
Krav

Kontrollforskriften § 13-5 fjerde og femte ledd

Avviket

Nordlandsnett informerer ikke den enkelte nettkundene i rimelig tid om endring i
tariffen før endring av tariffene trer i kraft.

Begrunnelse

Tariffendringer skal varsles direkte til den enkelte kunde i forkant av endringen.
Ved endringer skal det gis en begrunnelse for hvorfor tariffen endres.

Hvordan lukke

Nordlandsnett skal innen fristen for lukking informere NVE om hvilke rutiner som
nettselskapet har innført for å sikre at alle kundene varsles om tariffendringer i
forkant av at endrignene gjennomføres.

Frist for lukking

1. januar 2016

Avvik 6
Krav

Kontrollforskriften § 13-1 e) og § 14-2 tredje ledd

Avviket

Kriteriet for å tariffen NSH (høyspenningstariff) er ifølge tariffhefte at kunden har
et effektuttak over 3 MW og egen driftsavtale med Nordlandsnett.

Begrunnelse

Det skal beregnes separate tariffer for høyspent og lavspent uttak. Alle
høyspenningskunder skal derfor ha høyspenningstariff uavhengig av effektuttaket
eller hvilken driftsavtale kunden har for drift av eget nettanlegg.

Hvordan lukke

Nordlandsnett skal innen fristen for lukking informere NVE om hvilke endringer
som er gjort for å lukke avviket.

Frist for lukking

1. januar 2016

