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1.

Innledning

1.1

Formål med revisjonen
Formålet med revisjonen er å kontrollere at Gudbrandsdal Energi AS har en praksis som er innenfor
regelverket vedrørende tariffering og vilkår for tilknytning.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO
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1.2

Revisjonsgrunnlag

NVE fører tilsyn på grunnlag av følgende krav:


Energiloven § 3-3 og § 3-4



Energilovforskriften § 3-4 og § 4-4



Forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme
for nettvirksomheten og tariffer, del I, II og V.



Mottatt dokumentasjon fra virksomheten
o
o
o
o

Redegjørelse for tarifferingen hos Gudbrandsdal Energi AS
Redegjørelse for praksis og vilkår ved nye tilknytninger
Redegjørelse for praktisering av anleggsbidrag
Korrespondanse og beregningsgrunnlag i utvalgte
anleggsbidragssaker

NVEs hjemmel for å føre tilsyn er:


Energiloven § 10-1



Energilovforskriften § 9-2

1.3

Tema for revisjonen av Gudbrandsdal Energi AS 27. oktober 2015

Revisjonen omfattet


Praktisering av anleggsbidrag og vilkår for tilknytning



Tariffering av uttak



Tariffering av innmating av kraft

1.4

Funn

8 avvik
2 anmerkninger
Avvik er: Brudd på krav gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og eventuell annen
lovgivning NVE forvalter.
Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmulighet eller et forhold som bør vurderes
nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på krav gitt i eller i medhold av energi- og
vassdragslovgivningen og eventuell annen lovgivning NVE forvalter.

1.5

Generelle kommentarer

Generelt har NVE inntrykk av at Gudbrandsdal Energi AS har god forståelse av prinsippene ved
tariffering og innkreving av anleggsbidrag.
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2.
Avvik
nr.
1

Hjemmel, avvik og angivelse av tidsfrister

Hjemmel

Beskrivelse av avvik

Kontrollforskriften
§ 17-5 åttende ledd

Avvik: GE har ingen rutine som sikrer at kunder som utløser
mindre prosjekter får tilstrekkelig informasjon om
beregningsgrunnlaget for anleggsbidrag på forhånd.

Frist for
lukking
1. mars
2016

NVEs vurdering: Nettselskapet skal på forhånd informere
kunden om innkreving av, og beregningsgrunnlaget for,
anleggsbidraget.
Informasjonen om beregningsgrunnlaget skal være spesifisert på en
slik måte at kunden i samråd med sakkyndig kan ta stilling til
rimeligheten i kostnadsoverslaget. Informasjonen bør inneholde en
oppstilling av anleggskostnadene fordelt på arbeidskostnader og
materialkostnader, når relevant spesifisert på lavspent, høyspent og
nettstasjon/transformator.
Lukking: Avviket anes som lukket når GE kan dokumentere at
praksis er endret. Denne dokumentasjonen vil være oversendelse til
NVE av et standardbrev til kunder hvor informasjon om
beregningsgrunnlaget fremkommer.
2

Energiloven § 3-3

Avvik: GE har en praksis der det kreves minst 70 % finansiering
ved utbygging i eksisterende hyttefelt.
NVEs vurdering: Nettselskapet har som områdekonsesjonær en plikt
til å gi kunder som ønsker det nettilknytning og adgang til
kraftmarkedet. Dette under forutsetning av at kunden(e) er villig til å
dekke de nødvendige kostnadene ved tilknytningen gjennom
anleggsbidrag. Det må utarbeides pristilbud til alle som ønsker
nettilknytning.
Nettselskapet må gjøre en vurdering av hvor sannsynlig det er at flere
kunder vil tilknyttes nettanlegget etter ferdigstillelse og fordele
kostnadene forholdsvis på grunnlag av dette, der nettselskapet
forskutterer for kunder som forventes å tilknyttes på et senere
tidspunkt.
Lukking: Avviket lukkes ved at GE fremlegger dokumentasjon på
at praksis er endret.

1. mars
2016
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Avvik
nr.
3

Hjemmel

Beskrivelse av avvik

Kontrollforskriften
§ 17-5, sjette ledd

Avvik: GE beregner fremskyndingskostnader på transformatorer.
NVEs vurdering: Det skal ikke beregnes fremskyndingskostnader på
trafoer ettersom disse som regel kan brukes andre steder i nettet eller
selges. Det kan beregnes fremskyndingskostnader på arbeid ifm.
arbeid ved oppgradering av trafoer.

Frist for
lukking
1. mars
2016

Lukking: Avviket lukkes ved at GE fremlegger dokumentasjon på
endret praksis som innebærer at anleggsbidrag ikke inkluderer
fremskyndingskostnader på trafoer.
4

Kontrollforskriften
§ 17-5, sjette ledd

Avvik: GE benytter nypris når det settes inn brukte komponenter i
et nettanlegg. Ved bruk av brukte komponenter skal bokført verdi
benyttes.

1. mars
2016

NVEs vurdering: Anleggskostnad skal iht. kontrollforskriften § 175 sjette ledd 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.
Lukking: NVE anser avviket som lukket når GE legger frem rutiner
for beregning av anleggsbidrag hvor det fremgår at det skal benyttes
bokført verdi ved beregning av anleggsbidrag, også ved bruk av
brukte komponenter.
5

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

Avvik: GE har ikke en tydelig praksis med etterberegning av
anleggsbidraget og oppgjør med kunde.
NVEs vurdering: Anleggsbidrag skal settes lik nødvendige
kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen. Kontrollforskriften
setter som krav at anleggsbidraget skal settes lik anleggskostnad
minus eventuelt tilknytningsgebyr.
For å sikre at kunden ikke betaler mer enn nødvendig anleggskostnad
kan det ikke tilbys fastpris.
For å sikre likebehandling mellom kunder stiller NVE krav om at
anleggsbidraget skal etterberegnes slik at ikke noen kunder får
kostnader dekket av nettselskapet, mens andre kunder ikke får det,
eller ikke like mye.
Lukking: Avviket anses som lukket når GE kan fremlegge
dokumentasjon på at praksis er endret slik at alle anleggsbidrag
etterberegnes og gjøres opp med kunde. Denne dokumentasjonen
skal inneholde oversendelse av standardbrev til kunde hvor det
fremgår at beregnet anleggsbidrag er et anslag og at endelig
anleggsbidrag vil bli beregnet på bakgrunn av faktisk medgåtte
kostnader.

1. mars
2016
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Avvik
nr.
6

Hjemmel

Beskrivelse av avvik

Kontrollforskriften
§ 13-1 bokstav c) og
e)

Avvik: GE har en tariff for Jordbruk (høytørke/vatning) som ikke
åpenbart er basert på relevante nettforhold.
NVEs vurdering: Tariffene kan differensieres, men da etter objektive
og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold.
Kunder i tariffgruppen Jordbruk (høytørke/vatning) betaler et halvt
fastledd sammenliknet med øvrige uttakskunder og betaler et høyt
energiledd ved uttak utenom sesong.
NVE har tidligere tillatt halvt fastledd for kunder som kun har uttak
på sommeren for å unngå merarbeid ved at slike kunder finner det
lønnsomt å koble seg av nettet om høsten og på nettet igjen om
våren. En betingelse for denne tariffinndelingen må være at det ikke
er forbruk utenom den aktuelle perioden. Dersom kundene har uttak
utenom perioden ser ikke NVE se at tariffen og kriteriene for å
inngå i tariffgruppen bygger på relevante nettforhold som ikke
allerede er tatt hensyn til i den ordinære tariffinndelingen.

Frist for
lukking
Frist for å
legge
frem plan
for
lukking
er 1. mars
2016
Frist for
lukking
av
avviket er
1. mai
2016

Videre kan benevningen av tariffgruppen virke ekskluderende for
annet uttak med tilsvarende forbruksprofil.
Lukking: Avviket anses som lukket når GE har fremlagt de
relevante nettforhold som tariffen bygger på, eller har fremlagt
fullstendig informasjon om eventuelle endringer i tariffene slik at
differensiering kun er basert på relevante nettforhold.
7

Kontrollforskriften
§ 13-5 fjerde og
femte ledd

Avvik: GE har ikke rutiner som sikrer at kunde blir informert
direkte om tariffendringer og bakgrunn for endring i forkant av
endringen.
NVEs vurdering: Kontrollforskriften stiller krav til at den enkelte
kunde skal informeres direkte i forkant av endringen.
Lukking: NVE anser avviket som lukket når GE legger frem rutiner
som sikrer at kunde blir informert direkte i forkant av
tariffendringene.

1. mars
2016
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Avvik
nr.
8

Hjemmel

Beskrivelse av avvik

Energilovforskrifte
n § 4-5

Avvik: GE tillater tilknytting av nye anlegg uten måling.

Frist for
lukking
1. mars
2016

NVEs vurdering: All kraft som en kunde tar ut fra nettet skal i
utgangspunktet måles. Dette gjelder uavhengig av hva kraften
brukes til. NVE anser det som viktig for å kunne sikre en effektiv
kraftomsetning at alle sluttbrukere, inkludert små installasjoner,
blir målt etter faktisk forbruk. Den eneste måten å fastsette
faktisk energiforbruk på er med egne målere i grensesnittet
mellom nettselskapenes nett og kundenes anlegg.
For enkelte tilknytningspunkt vil det imidlertid være
hensiktsmessig å finne alternative måter å fastsette en kundes
energiforbruk på, dersom kostnader ved målerinstallasjon og
tilrettelegging blir urimelig store i forhold til det faktiske
forbruket.
Lukking: NVE anser avviket som lukket når GE legger frem
dokumentasjon på endret praksis.

3.

Varsel om vedtak om retting

NVE varsler med dette om at NVE vil vurdere å treffe vedtak om retting for de forhold som ikke er
rettet når fristen for å uttale seg har gått ut. jf energiloven § 10-1 første ledd 1. pkt.

3.1

Frist til å uttale seg

Det gis frist til å uttale seg om saken innen 4. desember 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.

4.

Beskrivelse av anmerkninger

Nr.
1

Beskrivelse av anmerkning
Bestemmelse: Energiloven § 3-3 (leveringsplikt)
Selv om det det fremkommer at GE tilbyr seg å utføre gravearbeider og legging av rør for
kunde, kan ikke vi se at dette blir formidlet til kunde.
Kunden må informeres om at GE er ansvarlig for nettilknytning frem til tilknytningspunkt
(klemme på vegg/inntak gjennom grunnmur), for eksempel i tilbudsbrevet.
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2

Bestemmelse: Energiloven § 3-4, energilovforskriften § 3-4 (tilknytningsplikt)
Selv om dette ikke har vært en særskilt relevant problemstilling for GE hittil, fremkommer
det at GE ikke hadde opplyst om kapasitetsforhold i overliggende nett dersom de hadde fått
ny forespørsel om tilknytning fra produsent.
Produsent har krav på informasjon om kapasitetsforhold i både lokalt og overliggende nett.

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

