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Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Istad
Nett AS – tariffering og beregning av anleggsbidrag
Vi viser til revisjon av Istad Nett og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 17. mars
2016. Revisjonen var varslet i brev av 17. mars 2016.
Ved revisjonen ble det funnet 7 avvik. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble
avdekket. Dokumentasjon på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte tidsfrister.
NVE varsler om 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. juli 2016. 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. Det er dermed
Dersom NVE ikke mottar noen kommentar innen fristen, er denne revisjonsrapporten å anse som
endelig.
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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Revisjonsrapport
Revidert enhet:

Istad Nett AS

Revisjonsdato:
Sted:

17. mars 2016
Molde

Medvirkende fra
revidert enhet:

Gerhard Eidså, daglig leder
Lennart Heggdal, nettsjef
Ingrid Vestavik, kundeansvarlig
Bjørnar Araberg Fladen, revisjonsleder
Revisorer fra NVE: Tonje Andresen, medrevisor
Seksjon

Torfinn Jonassen, seksjonssjef seksjon for regulering av nettjenester
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Innledning

1.1

Bakgrunn og formål med revisjonen

Kontrollere at nettselskapets praktisering av anleggsbidrag og utforming av tariffer er i tråd med
gjeldende regelverk

1.2

Revisjonsgrunnlag

orskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for
nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) del I, II og spesielt del V.
Mottatt dokumentasjon fra Istad Nett AS






1.3

Praktisering av anleggsbidrag og vilkår for tilknytning
4 utvalgte anleggsbidragssaker
Vilkår for tariffering av flere boenheter per felles inntaksledning
Tariffering av uttak
Tariffering av innmating av kraft

Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:
Praktisering av anleggsbidrag og vilkår for tilknytning
Vilkår for tariffering av flere boenheter per felles inntaksledning
Tariffering av uttak
Tariffering av innmating av kraft
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1.4

Funn

7 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.

1.5

Generelle kommentarer

Istad Nett har nylig endret deler av sine rutiner (med virkning fra 1. januar 2016). På enkelte områder
var det derfor ikke helt klart hvordan Istad Nett skulle praktisere sine rutiner. For øvrig har Istad Nett
generelt god skriftlig dokumentasjon av interne prosesser og rutiner.
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Beskrivelse av avvik

Avvik 1
Krav

Kontrollforskriften § 17-5 åttende ledd

Avviket

Istad Nett gir ikke tilstrekkelig informasjon om beregningsgrunnlaget som ligger
til grunn for kundens anleggsbidrag, med mindre kunde eksplisitt etterspør
beregningsgrunnlaget.

Begrunnelse

I Istad Nett sitt standardbrev og i informasjon mottatt fra utvalgte
anleggsbidragssaker kommer det frem at Istad Nett informerer kunde i forkant om
beregnet anleggsbidrag. Istad Nett gir ikke kunde underlaget for beregningene med
mindre kunde eksplisitt ber om det.
Nettselskapet skal informere kunde om beregningsgrunnlaget i forkant av
tilknytningen. Med beregningsgrunnlaget mener NVE et oppsett på hvordan
anleggsbidraget er beregnet og hvilke priser og fordeling som er lagt til grunn.
Istad Nett har presisert at de informerer kunden muntlig om selve beregningen av
anleggsbidraget. NVE mener at denne informasjonen bør foreligge skriftlig for å
unngå eventuelle misforståelser mellom kunde og nettselskap.

Hvordan lukke

Frist for lukking

Avviket anses som lukket når Istad Nett legger frem standardbrev hvor det
fremgår at kunde blir informert om beregningsgrunnlaget. Beregningsgrunnlaget
bør være spesifisert på hovedkomponenter.
1. juli 2016
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Avvik 2
Krav

Kontrollforskriften § 13-5 tredje ledd

Avviket

Istad Nett sine rutiner for anleggsbidrag er ikke kjent for kunde.

Begrunnelse

Tariffer og vilkår skal finnes samlet i egen brosjyre i annen skriftlig informasjon
som er tilgjengelig for nettkundene.

Hvordan lukke

Avviket lukkes ved at Istad Nett legger ut rutiner for beregning av anleggsbidrag
på sine nettsider, eller ved at rutinene sendes til kunder når nettselskapet får
henvendelser om nytilknytning eller forsterkning av inntak til eksiterende kunder.
Istad Nett orienterer NVE om hvordan selskapet sørger for at rutinene for
beregning av anleggsbidrag gjøres kjent for sine kunder.

Frist for lukking

1. juli 2016

Avvik 3
Krav

Kontrollforskriften § 17-5 sjette ledd

Avviket

Istad Nett indeksjusterer anleggsbidraget når kunder knytter seg til nettanlegg hvor
anleggsbidraget fordeles på kundene etterhvert som kundene tilknyttes iht.
tiårsregelen.

Begrunnelse

En indeksjustering av anleggsbidraget vil kunne medføre at anleggsbidraget
overstiger anleggskostnaden. I tillegg er det slik at investeringskostnader som
nettselskapet forskutterer får avkastning gjennom inntektsrammereguleringen, en
indeksjustering vil dermed medføre at nettselskapet får en for høy avkastning på
nettanlegget.

Hvordan lukke

Avviket lukkes ved at det legges frem for NVE oppdatere rutiner der punktet om
justering av anleggsbidraget over tid er fjernet, samt en bekreftelse på at
nettselskapet fremover ikke vil indeksjustere beregnede anleggsbidrag for kunder
som tilknytter seg etter at nettanlegget er satt i drift.

Frist for lukking

1. juli 2016
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Avvik 4
Krav

Kontrollforskriften § 17-5 sjette ledd.

Avviket

Istad Nett benytter nyverdi i beregningen av anleggsbidrag når det benyttes brukte
transformatorer.

Begrunnelse

Istad Nett opplyste under revisjonen om at nettselskapet benytter nyverdi for
brukte transformatorer ved beregning av anleggsbidrag.
Komponenter som tidligere er vært benyttet har fått avkastning gjennom
inntektsrammereguleringen, nettselskapet kan derfor ikke benytte nyverdi for
brukte komponenter.
Når nettselskapet benytter brukte komponenter skal bokført verdi benyttes.

Hvordan lukke

Frist for lukking

Avviket lukkes ved at det tydelig fremgår i rutinene at det alltid er bokført verdi
som skal benyttes ved beregning av anleggsbidrag også når nettselskapet benytter
brukte komponenter.
1. juli 2016

Avvik 5
Krav

Kontrollforskriften § 17-5

Avviket

Istad Nett har en praksis der grunnlaget for beregning av bunnfradraget baseres på
nettselskapets anleggskostnader og eventuelle gravekostnader som kunde selv har
dekket. Bunnfradraget kan dermed bli høyere enn nettselskapets anleggskostnad. I
slike tilfeller opplyser Istad Nett at praksisen kan innebære utbetaling til kunde
ved tilknytning.

Dokumentasjon

I tilfeller der kunde graver grøft selv uten kostnad for nettselskapet, inkluderer
Istad Nett en estimert gravekostnad for å beregne hvor mye bunnfradrag kunden
har krav på. Anleggsbidraget skal gå til dekning av nettselskapets
anleggskostnader, og NVE kan ikke se at det er grunnlag for at bunnfradraget kan
dekke mer en nettselskapets faktiske kostnader.
På bakgrunn av at nettselskapet ikke er forpliktet til å kreve inn hele
anleggskostnaden gjennom et anleggsbidrag er det tillatt å utforme et bunnfradrag
i henhold til kriteriene gitt i kontrollforskriften § 13-1 c) og e).
Det er ikke åpnet opp for at nettselskapet kan betale ut bunnfradrag til kunde som
overstiger nettselskapets anleggskostnad.

Hvordan lukke

Avviket lukkes ved at Istad Nett legger frem oppdaterte rutiner for beregning av
anleggsbidrag. Dersom bunnfradrag benyttes, skal det fremkomme at bunnfradrag
trekkes i fra nettselskapets anleggskostnad og ikke kan medføre utbetaling til
kunde.
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Dersom Istad Nett har foretatt utbetaling av bunnfradrag til kunde, bes det om at
det dokumenteres hvordan dette er ført i eRapp.
Frist for lukking

1. juli 2016

Avvik 6
Krav

Kontrollforskriften § 13-5

Avviket

Istad Nett beregner energileddet for produksjon etterskuddsvis basert på faktisk
last. Marginaltapsprosenten er dermed ikke kjent for produsenten i forkant av
produksjonstimen.

Begrunnelse

Tariffene skal være kjent for kunde på forhånd. Når marginaltapssatsene beregnes
basert på faktisk belastning i nettet, har ikke kunde anledning til å vite hva
energileddet faktisk er før driftstimen.
Energileddet er et bruksavhengig ledd og et av formålene ved tariffleddet er at
kunden skal gis et prissignal. Dersom prisen ikke er kjent på forhånd, har ikke
kunden noe grunnlag for å tilpasse sin produksjon.

Hvordan lukke

Avviket lukkes når Istad Nett legger frem dokumentasjon på at prosedyrene for
beregning av energiledd for produsenter er endret slik at marginaltapsatsen er kjent
for produsent i forkant av produksjonstimen.
Endringen av ny metode for beregning av energiledd for innmating skal varsles
produsentene før de trer i kraft.

Frist for lukking

1. juli 2016

Avvik 7
Krav

Kontrollforskriften § 1-4
Inntekter og kostnader i forbindelse med omlegging av anlegg skal fremkomme i
rapporteringen til NVE (eRapp).

Avviket

Istad Nett opplyste at i nettselskapet viderefakturerer kunde kostnader forbundet
med omlegging av nettanlegg som er initiert av kunde. I rapporteringen til NVE
blir inntekter og kostnader nettoført slik at inntektene ved denne type omlegging
ikke fremkommer i eRapp.

Dokumentasjon

Alle inntekter og kostnader forbundet med endring av eksisterende anlegg skal
fremkomme i rapporteringen til NVE. Dersom nettselskapet nettofører inntekter
og kostnader ved endring av eksisterende anlegg vil ikke disse inntektene og
kostnadene fremkomme i rapporteringen.
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Hvordan lukke

Istad Nett skal bekrefte at de ved neste rapportering (rapportering for 2015),
rapporterer alle inntekter og kostnader forbundet endringer av eksisterende
nettanlegg.

Frist for lukking

Ved innlevering av teknisk og økonomisk rapportering til NVE og SSB for
regnskapsåret 2015.

