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1. Innledning 
Med hjemmel i "energilovforskriften" § 7-2 er NVE gitt myndighet til å treffe 

avgjørelse når det oppstår uenighet om bl.a. vilkår for markedsadgang og tariffer. 

Denne rapporten viser vedtak og utvalgte saker som er behandlet i 2002. De 
behandlede sakene presenterer forskjellige typer problemstillinger. Formålet med 

rapporten er å gi en oversikt over de saker som har vært til behandling. Konklusjoner 
fra den enkelte sak kan ikke ukritisk kopieres til andre saker. Vi tror imidlertid at 
rapporten gir en gjennomgang av saksbehandling som er nyttig for alle parter som har 
interesse av spørsmål vedrørende vilkår og tariffer for overføring i elektriske nett. 

I konkrete problemstillinger bør en primært konsultere "energilovforskriften": 
Forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 (sist endret 2jan. 2002) om produksjon, 
omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. og Forskrift av 

l1.mars 1999 nr. 302 (sist endret 17 des. 200 1) om økonomisk og teknisk 
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. 

Kapittel 2 - statistiske opplysninger om vedtakene i 2002. 

Kapittel 3 - oppstilling over behandlede saker samt klage punktene og hvem som er 

part i saken. Dokumentet inneholder 30 behandlede saker, inklusiv 26 enkeltvedtak, 
hvor avgjørelsen er fattet av NVE i 2002. Videre gis det opplysning om hvorvidt 
saken er blitt behandlet av Olje- og energidepartementet. 
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2. Statistikk - vedtak 
I det etterfølgende gis noen statistiske opplysninger vedrørende vedtak om tariffer og 

vilkår for overføring av kraft i 2002. 

Vedtak: 

• Antall innkomne klagesaker 
( rest tidligere + 27 nye saker i 2002): 

• Antall saker der avgjørelse er fattet av NVE: 

• Antall vedtak der NVEs avgjørelse er påklaget til 

Olje- og energidepartementet (OED): 

33*) 

26*) 

7**) 

*) A v de resterende 7 sakene er 6 ikke ferdigbehandlet i 2002, mens 1 av sakene 
er avsluttet uten vedtak. 

**) Fem av disse sakene er oversendt til OED, mens to av sakene har fått ny 

vurdering i NVE. 

9 



2.1 Historisk oversikt -
saksbehandling av vedtak: 1991 - 31.12.2002 

Jr.forskrift til energiloven, § 7-2, og forskrift: om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvisksomheten og tariffer, § 13-5, 6.ledd. 

Nye saker Rest fra Vedtak i Avsluttet Rest til Antall Klager i 
i perioden forrige perioden u/vedtak neste som er %av 

Eeriode og annet Eeriode Eåklaget vedtak 

1991/92 45 O 16 23 6 10 63 

1993 94 6 32 19 49 9 28 

1994 22 49 27 13 31 6 22 

1995 38 31 23 10 36 5 22 

1996 30 36 27 16 23 7 26 

1997 33 23 34 4 18 14 41 

1998 19 18 20 8 9 5 25 

1999 15 9 14 10 7 50 

2000 27 10 30 7 5 17 

2001 20 7 20 1 6 4 20 

2002 27 6 26 1 6 7 27 

SUM 370 269 95 79 29 
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3. Vedtak og utvalgte saker - 2002 
Dette kapittel inneholder behandlede saker samt enkeltvedtak som er fattet av NVE i 
2002. Nedenfor gis det en oppstilling over behandlede saker samt klagepunktene og 
hvem som er part i saken. NVE har bl.a. fattet vedtak i 26 saker iht. forvaltnings

lovens bestemmelser. Videre er det kommentert om saken er påklaget til Olje- og 
energidepartementet (OED) samt OEDs vedtak. 
NVEs behandlede saker foreligger i brevform (nr.l- 30). 

SAK NR. 1 

Netteier: 0stnett AS 
Klager: Areal & Bolig Utvikling AS 
Saken gjelder: Tvist om beregning av anleggsbidrag. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 05.03.2002 200106436-6. 
Påklage: Saken er påklaget til OED. 
OED har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak. 

SAK NR. 2 

Netteier: Viken Energinett AS 
Klager: Nils Petter Wright 
Saken gjelder: Klage på økning i husholdningstariffen og mangel på informasjon. 
NVEs behandling: NVEs vedtak 05.03.2002 200200299-4. 

Påklage: Saken er påklaget. 
Opphevelse av NVEs vedtak. NVEs konklusjon 22.05.2002. 

SAK NR. 3 

Netteier: Statnett SF 
Klager: Statnettkundenes Fellesorganisasjon, Hedmark Energi AS, Nord-Trøndelag 

Elektrisitetsverk og Trondheim Energiverk Nett. 
Saken gjelder: Klage på tariffering av enkeltkomponenter i regionalnettet. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 08.03.2002 200104160-2. 

Påklage: Saken er ikke påklaget 

SAK NR. 4 

Netteier: Svorka Energi AS 

Klager: Jarle Sletbak 

Saken gjelder: Klage på tariffen hos Svorka Energi og NVEs utøvelse av 

monopolkontrollen. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 13.03.2002 200201009-2. 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 
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SAK NR. 5 

Netteier: Østfold Energi Nett AS 
Klager: Manzetti Fabio Adriano 
Saken gjelder: Klage på nettleien for husholdnings- og mindre næringskunder. 

NVEs behandling: NVEs vurdering 09.04.2002 200201580-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 6 

Netteier: Kragerø Energi AS 
Klager: Per Brander 

Saken gjelder: Klage på hyttetarijfen, spesieltfastleddet i tariffen (nettleien). 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 16.04.2002 200201667-2. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 7 

Netteier: Oppland Energi Nett AS 
Klage: Valdres Energi AS v/advokatfirma Hjort 

Saken gjelder: Tvistesak om bruk av særskilt transformeringstarifJ. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 18.04.2002 200102583-11. 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 8 

Netteier: Nord Troms Kraftlag AS 
Klager: Telenor ASA v/adv. i Telenor 
Saken gjelder: TarifJering av Trolltind hovedsenderanlegg. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 23.04.2002 200104457-5. 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 9 

Netteier: Statnett SF 

Klager: Sunnfjord Energi AS 
Saken gjelder: Klage på verknad av marginaltapsprinsipp. 

NVEs behandling: NVEs vurdering 06.05.2002 200105741-5. 
Påklage: Saken er påklaget til OED. 
OED har forelØpig ikke fattet noe endelig vedtak 

SAK NR. 10 

Netteier: Kragerø Energi AS 

Klager: Kragerø Golfpark v/adv. Cathrine Hambro 

Saken gjelder: Klage på fastsettelse av anleggsbidrag. 

NVEs behandling: NVEs vedtak. 16.05.2002 200107055-9. 

Påklage: Saken er påklaget til OED. 

OED har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak. 
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SAK NR. 11 

Netteier: Sjøfossen Energi AS 

Klager: Sverre Engen 
Saken gjelder: Tariffering av hytte/fritidsboliger i Sjøfossen Energis 

forsyningsområde. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 22.05.2002 200200269-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 12 

Netteier: Valdres Energiverk AS 

Klager: Jon Frigstad 

Saken gjelder: Spørsmål angående tariffering av hyttekunder i Valdres 

energiverks forsyningsområde. 
NVEs behandling: NVEs konklusjon 27.05.2002 200201046-4 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 13 

Netteier: Eidsiva Energinett AS 

Klager: Espen Gomsrud 
Saken gjelder: Klage på husholdningstariff og overgangsperiode etter 

sammenslåing aveverk. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 25.06.2002 200200734-11. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 14 

Netteier: Uvdal Kraftforsyning AL 
Klager: Linda og Marius Selvig 

Saken gjelder: Klage på nettleie tilfritidsbolig. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 03.07.2002 200201398-5. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. IS 

Netteier: Høland og Setskog Elverk 

Klager: Unni Gulbrandsen 

Saken gjelder: Beregning av anleggsbidrag - fritidsbolig. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 04.07.2002 200201008-4 
Påklage: Saken er ikke påklaget.. 

SAK NR. 16 

Netteier: Buskerud Kraftnett AS 

Saken gjelder: Søknad om justering av innmatingstariff hos fellesnett Buskerud. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 04.07.2002 200202412-3. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 
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SAK NR. 17 

Netteier: Agder Energi Nett AS 

Klager: Leif Gunnar Liland 

Saken gjelder: Klage på beregning av anleggsbidrag. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 04.07.2002 200202299-4. 

Påklage: Saken er påklaget til OED. 

OED har foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak. 

SAK NR. 18 

Netteier: Uvdal Kraftforsyning AL 

Klager: Christian Schiøm 

Saken gjelder: Klage på Uvdals hy tteta rif.f. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 05.07.2002 200200792-7. 

Påklage: Saken er påklaget til OED. 

Delvis omgjøring av NVEs vedtak 19.11.2002. 

OED har forelØpig ikke fattet noe endelig vedtak. 

SAK NR. 19 

Netteier: Ytre Fjordane Kraftlag AS 

Klager: Reidar Nordpoll 

Saken gjelder: Klage på økning av nett-tariff til husholdning og jordbruk. 
NVEs behandling: NVEs konklusjon 05.07.2002 200200210-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 20 

Netteier: Rauma Energi AS 

Klager: Vikdalskraft AS 

Saken gjelder: Tariffering av innmating av elektrisk kraft. 

NVEs behandling: NVEs ref. 11.07.2002 200201005-2. 

SAK NR. 21 

Netteier: TrønderEnergi Nett AS 

Saken gjelder: Dispensasjon fra forskriftens krav om like tariffer etter fusjon. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 09.09.2002 200107286-6. 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 22 

Netteier: Energi1 FollolRøyken AS 

Klager: Helge Aas 

Saken gjelder: Klage på økning av nettleie etter sammenslåing aveverk. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 09.09.2002 200201803-4. 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 
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SAK NR. 23 

Netteier: Eidsiva Energi Nett AS 
Klager: Kongsvinger og omegns boligyggelag AL 
Saken gjelder: Spørsmål knyttet tilfaktura og tarifffor fellesmålt anlegg. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 02.10.2002 200202415-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 24 

Netteier: Rygge Elverk AS 
Klager: Gunnar Lahelle 
Saken gjelder: Beregning av anleggsbidrag. Informasjonsplikt. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 09.10.2002 200202709-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 25 

Netteier: Krødsherad Everk 
Klager: Vigar Martin Aas 
Saken gjelder: Urimelige høye hyttetariffer med overbelastningsvern over 25 A. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 11.10.2002 200200918-9. 
Påklage: Saken er påklaget. 

Nytt vedtak fra NVE 22.01.2003. 

SAK NR. 26 

Netteier: Eidsiva energinett AS 
Klager: Lillehammer Olympiapark AS 
Saken gjelder: Vedtak i klage fra Lillehammer Olympiapark AS om endring i 

ove !fø ring stariffen. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 18.10.2002200202087-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 27 

Netteier: Valdres Energiverk AS 

Klager: Tormod Hovda 
Saken gjelder: Beregning av anleggsbidrag ved tilknytning av bolig. 

NVEs behandling: NVEs uttalelse 12.11.2002 200203890-2. 

SAK NR. 28 

Netteier: Agder Energi Nett AS 

Klager: Bengt Dahl 

Saken gjelder: Klage påfastsettelse av anleggsbidrag. 

NVEs behandling: NVEs konklusjon 13.12.2002 200203429-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 
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SAK NR. 29 

Netteier: TrønderEnergi Nett AS 
Klager: Nils L Bachen 

Saken gjelder: Krav om redusert tariff ved installasjon av varmepumper. 

NVEs behandling: NVEs vedtak 13.12.2002 200203957-4. 
Påklage: Saken er ikke påklaget. 

SAK NR. 30 

Netteier: Årdal Energi KF 
Klager: Multi Elektro as 

Saken gjelder: Klage på fakturering av reaktiv effekt. 
NVEs behandling: NVEs vedtak 13.12.2002 200203895-4. 

Påklage: Saken er ikke påklaget. 
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5 NOrgeS 
vassdrags- og 

. energidirektorat RØD KOPI 

NVE 

0stnett AS 
Postboks 224 
200 1 LILLESTR0M 

Vår dato: 
o 5. 03. 2002 

Vår ref.: NVE 200106436-6 emtJave 
Arkiv: 912-653.4/0stnett AS 
Deres dato:: 
Deres ref.: 

Tvist om beregning av anleggsbidrag 

Saksbehandler: 
AmeVenjum 
22959258 

Middelthuns gate 29 . 

Postboks 5091. Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

9(9·"r.: .. 
No 970205 039 MVA 
Bankkonto: 
16941l5U8911 

_ '::~ .. "o.-~ - - -

Vi viser til brev av 7. september 200 1 og 31. oktober 200 l fra Areal & Bolig Utvikling A.S (AB .. 
selskapet hevder at 0stnett har innkrevet et urimelig høyt anleggs bidrag. 

0stnett har gitt sine kommentarer i brev av 9. oktober 2001, samt at nettselskapet har gitt 
tilleggsopplysninger over telefon. 

Partenes anførsler 

I forbindelse med tilknytning av 6 boligenheter fordelt på 3 bygninger i Feiring i Eidlsv4t>WJfQJt11nmDle 
har 0stnett krevet at utbygger (ABU) betaler et engangsbeløp for tilknytningen 
per boligenhet. ABU mener dette er et urimelig krav og viser bl.a. til at andre tilknytninger i 
har betalt ca. kr 8 000,- i engangsbetaling. 

0stnett viser til at selskapet har innkrevet et anleggsbidrag på vel kr 72 000,- og et tilknytningsgebyr 
på knapt kr 60 000,- for alle boligenhetene, dvs. samlet kr 22 000,- per boligenhet. 

0stnett har gjort størrelsen av tilknytningsgebyret avhengig av størrelsen på overbelastningsvernet. 
Satsen som er lagt til grunn er kr 248,- per ampere og hver enkelt boligenhet har et 
overbelastningsvern på 40 ampere. 0stnett viser til at de har hjemmel for beregning av 
tilknytningsgebyr i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 
nettvirksomheten og tariffer av 3. mars 1999 nr. 302 (forskrift om kontroll av nettvirksomhet) 

Ved beregning av anleggsbidraget viser 0stnett til at de har lagt til grunn de forutsetninger og den 
beregningsmetode som er nedfelt i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. 

Om ABUs henvisning til andre tilknytninger i området, peker 0stnett på at dette skyldes ulike 
beregningsforutsetninger. 



m 
~ 

NVEs vurdering 

Side 2 

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet er revidert med virkning fra 1. januar 2002. NVE vil 
imidlertid i sin vurdering av saken legge til grunn de forskriftsbestemmelser som var gjeldende da 
saken ble brakt inn for behandling i NVE. 

Om beregning av tilknytningsgebyr heter det i forskriftens § 17-3 første ledd at tilknytningsgebyr kan 
benyttes ved tilknytning av nytt anlegg eller ved oppdimensjonering aven eksisterende tilknytning. I 
tredje ledd heter det videre at tilknytningsgebyret kan differensieres etter overbelastningsvern 
(sikringsstørrelse). Når 0stnett har innkrevet et tilknytningsgebyr og differensiert dette etter 
sikringsstørrelse så har nettselskapet anledning til dette iht. forskriftens bestemmelser. NVE har derfor 
ingen innvendinger mot fastsettelsen av tilknytningsgebyr for de aktuelle boligenhetene. 

0stnett har i sitt brev av 9. oktober 200 1 lagt ved beregningstabeller der det framgår hvilke 
tallforutsetninger og beregningsmetode som er lagt til grunn ved fastsettelsen av anleggsbidraget til 
ABU. Etter NVEs vurdering har 0stnett gjennomført disse beregningene innenfor den ramme som er 
satt i § 17-4 fjerde ledd i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Det framgår bLa. at 0stnett har gjort 
fradrag i anleggsbidraget tilsvarende innkrevet tilknytningsgebyr (ekskl. mva.). Det framgår også av 
dokumentasjonen at 0stnett i inntektsberegningen har lagt til grunn et forbruksanslag på 84 000 kWh 
for boligene, mens ABU sitt eget forbruksanslag var 45600 kWh. 

Vedrørende ABU sin påstand om at andre tilknytninger i området har betalt et langt lavere 
anleggsbidrag, finner NVE å måtte akseptere 0stnett sin vurdering om at de kostnadsmessige 
forutsetningene for disse tilknytningene avviker fra de kostnader som utløses ved tilknytningen av 
AB U sine boliger. 

Konklusjon 

NVE har ikke grunnlag for å hevde at 0stnett har opptrådt i strid med forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet ved fastsettelsen av tilknytningsgebyr og anleggsbidrag ved tilknytning av ABU sine 
boliger i EidsvolL 

Med hilsen 

~ ,-- ~ ~ ,-k:>tv\ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør ~ ons.:;r 

seksjonssjef 
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lI.NOrgeS 
vassdrags- og 

- energidirektorat 
RØD KOPI 

NVE 

Viken Energinett AS 
Postboks 2468, Solli 
0202 OSLO 

Vår dato: o 5. 03. 2002 

Vår ref.: NVE 200200299-4 emtllav 
Arkiv: 912-653.3Niken Energinett 
Deres dato:: 11.02.2002 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Lisbeth Anita Vingås 
22959157 

Klage på økning i husholdningstariffen og mangel på 
enkeltvedtak 

Vi viser til e-post av 15. januar 2002 hvor Niels Petter Wright klager på økning i tariffen 
(nettleien) hos Viken EnergiNett. NVE har vurdert klagen i henhold til bestemmelsene i 
energiloven og tilhørende forskrifter. NVE kan ikke finne at husholdningstariffen som 
praktiserer er i strid med gjeldende regelverk. 
Ved ikke å informere den enkelte nettkunde direkte om endring i tariffen har 
strid med forskriftens § 13-5 fjerde ledd. NVE pålegger Viken å sende ut slik .. u.U.~lI~"!J"" 
kunder i distribusjonsnettet innen 5. april 2002. 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

qrg;nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
B~nkkooto: 
1~9405(l89i1 

Forskrift om kontroll av nettvirksomheten av Il. mars 1999 nr. 302 § 13-1 g) sier at: "tariffene skal gi 
nettselskapet inntekter til dekning av kostnader innenfor tildelt inntektsramme, kostnader i 
overliggende nett, innbetalt eiendomsskatt og lovpålagt innbetaling til energifond". 

NVE regulerer netteieme ved å hvert år fastsette maksimale rammer for inntektene - disse er basert på 
faktiske kostnader tidligere år (en reguleringsperiode varer i fem år), med en årlig reduksjon for 
effektivitets- og produktivitets-forbedringer. Tar nettselskapet inn mer inntekt enn hva 
inntektsrammen tillater skal dette betales tilbake til kunden i form av lavere tariffer i de påfølgende år. 
Tar nettselskapet inn mindre inntekt enn hva inntektsrammen tillater kan dette hentes inn gjennom 
økte tariffer i de påfølgende år. Forskriften inneholder i tillegg bestemmelser med rammer for hvordan 
nettselskapene kan utforme sine tariffer. Nettselskapet er selv ansvarlig for å utarbeide tariffer for sitt 
nett som ikke strider mot regelverket. Får NVE informasjon om at det praktiseres tariffer som strider 
mot gjeldende regelverk, har NVE myndighet til å pålegge netteier å endre sine tariffer. 

Fra 2002 starter en ny reguleringsperiode som gjelder fra 2002-2006. Dette betyr blant annet at 
nettselskapenes inngangsverdier blir oppdatert. Gjennomsnittlig økning i inntektsrammen for 
nettselskapene har vært 7-8%. Enkelte nettselskap har høyere økning enn dette, mens andre har 
mindre. 

I brev av 21. januar 2002 ba NVE Viken om å gjøre rede for årsaken til endringen i den aktuelle 
tariffen. Vedlagt følger kopi av brev fra Viken til NVE datert Il. februar 2002. I brevet gjør Viken 
rede for årsaken til økningen i husholdningstariffen. Økte rammer som fØlge av ny reguleringsperiode 
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i tillegg til økte kostnader tiloverliggende nett, mindreinntekt i foregående reguleringsperiode og 
kostnader til lovpålagt enøk oppgir Viken oppgir som årsak til økning i tariffen. NVE har ingen 
kommentarer utover de årsaker som Viken her har oppgitt, og finner ikke at Vikens økning i tariffen er 
i strid med gjeldende regelverk. 

Wright skriver i sitt brev at han ikke har mottatt noen informasjon fra Viken om endringen i tariffen. 
Forskriftens § 13-5 fjerde ledd sier: 

"Nettselskapene i distribusjonsnettet skal påforhånd informere den enkelte sluttbruker om 
endringer i tariffen. Endringer i tariffen ved årsskiftet, kan allikevel sendes ut som egen 
melding vedlagt første faktura etter nyttår. " 

§ 13-5 andre ledd sier videre at: 

"Nettselskapet plikter på forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder informasjon om 
beregningsgrunnlaget for egne tariffer og beregningen av tariffene for de ulike 
kundegrupper. " 

Forskriften stiller altså krav til at nettselskapet skal informere den enkelte kunde om endringer i den 
respektive tariff, men stiller ikke krav til at nettselskapet uten forespørsel skal opplyse om årsaker som 
ligger til grunn for denne endringen. I brev fra NVE til alle nettselskap i distribusjonsnettet datert 
29. januar 2002, ba NVE nettselskapene om tilbakemelding på hvordan de har informert sine kunder 
om endringer i tariffen ved årsskiftet. Viken har der oppgitt at de kun har informert om tariffendringer 
gjennom annonse i aviser, og ved at den nye prisen står trykt på faktura. Viken Energinett har således 
brutt forskriftens § l3-5 fjerde ledd. NVE pålegger derfor Viken Energinett å sende ut informasjon om 
endring i tariffen ved årsskiftet direkte til alle kunder i distribusjonsnettet innen 5. april 2002. 

Vedtak 

NVE finner ikke at økningen i husholdningstariffen som Viken Energinett har foretatt er i strid med 
gjeldende regelverk. 

NVE pålegger Viken å sende ut informasjon om endring i tariffen ved årsskiftet direkte til alle kunder 
i distribusjonsnettet innen 5. april 2002. I fall ovennevnte pålegg ikke etterkommes innen fristen, vil 
NVE i medhold av § 7-3 i energiloven fastsette en tvangsmulkt uten ytterligere varsel. 

Med hilsen 

Y\""-"~ d ~MckvL 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje· og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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Opphevelse av vedtak - informasjon om økning i tariffen 

RØD KOPI 

Vi viser til brev fra Viken datert 22. mars 2002. Viken klager på pålegg fra NVE om 
utsendelse av informasjon om tariff-økning, og mener at slik informasjon allerede er 
gitt. 
NVE har vurdert kopi av denne informasjonen opp mot bestemmelsen i forskrift om 
økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 
11. mars 2002 nr. 302. 
NVE godtar den informasjon om tariffendringer som Viken viser å ha gitt på faktura til 
sine husholdningskunder, og opphever vedtaket i brev av 5. mars 2002. 
NVE anser det ikke som hensiktsmessig å gjøre et vedtak ovenfor Viken om å informere 
den resterende 15 % av kundemassen på bakgrunn av at så mye tid er gått siden 
tariffe~dringen fant sted. 

I brev av 29. juni 2001 ble det opplyst om at høringsutkastet til tarifforskriften var lagt ut på 
NVEs hjemmeside på internett. Høringsfrist var 5. oktober 2001. I brev av 5. oktober 2001 gir 
Viken sin høringsuttalelse til NVE, og i dette brevet kommenterer Viken den aktuelle 
bestemmelsen i denne saken. 

I brev av 17. desember 2001 ga NVE beskjed om at ny vedtatt forskrift om økonomisk og 
teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 nr. 302 
var lagt ut på vår hjemmeside på internett. I dette brevet var det vedlagt et eget ark hvor NVE 
spesielt opplyste om at det var kommet inn en ny bestemmelse i forskriften som stilte krav til 
direkte informasjon til nettkunden ved endringer i tariffen. Der ble det også opplyst om at ved 
endringer i tariffen ved årsskiftet, var det tillatt å informere kunden ved en egen melding 
vedlagt første faktura etter nyttår. 

Med bakgrunn i dette stiller NVE seg tvilende til Vikens argumentasjon om at det ikke sto "i 
Vikens makt å etterleve de innførte forskriftsendringer allerede fra årsskiftet". 
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Viken skriver i sitt brev at NVE ikke har utredet virkninger av pålegget. NVEs oppgave er å 
forvalte og føre kontroll med at forskriftens bestemmelser blir fulgt. Gjennom forskriftens § 
18-1 har NVE rett til å gi de pålegg som er nødvendig for gjennomføring av forskriften. NVE 
mottok en klage fra Wright i e-post datert IS. januar 2002, som blant annet klager på at Viken 
ikke har informert om tariffendringen på annen måte enn gjennom annonse i avisen. Vedlagt 
kopi av denne klagen, ber NVE Viken i brev av 21. januar 2002 kommentere e-post fra 
Wright. Viken svarer i brev av 11 . februar 2002, men kommenterer ikke her hvorvidt de har 
informert kunden direkte om endringer i tariffen. I brev av 29. januar 2002 ber NVE alle 
nettselskapene om informasjon blant annet om hvorvidt de har informert sine kunder direkte 
om endringer i tariffen. I tilbakemelding skriver Viken: "kundene fikk ingen direkte 
informasjon" og at "ny pris er opplyst på faktura til husholdningskunder". Forskriftens § 13-S 
fjerde ledd stiller krav til at den enkelte nettkunde skal informeres om endringer i tariffen, 
dette gjelder ikke kun husholdningskunder. Det at ny tariff står på faktura er ikke å regne som 
tilstrekkelig informasjon. 

Etter NVEs vurdering skal det i den informasjon som blir gitt kunden gå klart fram at tariffen 
er endret, og hva den nye tariffen nå vil være. Viken opplyser i sitt brev av 22. mars 2002 at 
husholdningskundene i Vikens nettområde har mottatt informasjon om tariffendringen på 
selve faktura, og legger ved kopi at utformingen av denne informasjonen. De opplyser videre 
at husholdningskundene utgjør 8S% av Vikens kundemasse. NVE innser at det er mulig å 
tolke den aktuelle bestemmelsen slik at den informasjon som Viken her har gitt på faktura er 
tilstrekkelig. NVE vil derfor på et senere tidspunkt komme med et rundskriv hvor vi 
presiserer hvilken informasjon som etter vår vurdering er tilstrekkelig for å oppfylle 
forskriftens bestemmelse. I denne aktuelle saken kan således Vikens informasjon på faktura 
til husholdningskunder sies å være noenlunde informativ og således godtas. 

Viken har ikke handlet i tråd med forskriftens bestemmelse når de ikke har opplyst sin 
resterende kundemasse om endringer i tariffen. Som nevnt over utgjør den resterende 
kundemassen IS% av Vikens totale kundemasse, og består hovedsakelig av næringskunder. 
Etter NVEs vurdering er det rimelig å tro at disse kundene i større grad har rutiner for å skaffe 
seg informasjon om tariffendringer på egen hånd. Dette betyr ikke på noen måte at Viken, 
eller noen andre nettselskap er fritatt for å gi denne kundemassen informasjon direkte om 
tariffendringer i framtiden . NVE ser det imidlertid ikke som hensiktsmessig å gjøre et vedtak 
kun for denne kundemassen på bakgrunn av at så mye tid er gått siden tariffendringen fant 
sted. Den aktuelle klagen på Viken i denne saken er framsatt av Niels Petter Wright som er 
husholdningskunde. At NVE velger å ikke opprettholde vedtaket for den resterende 
kundemassen vil således ikke ha betydning for klageren. 

Konklusjon 

NVE godtar den informasjon om tariffendringer som Viken viser å ha gitt på faktura til sine 
husholdningskunder, og opphever vedtaket i brev av 5. mars 2002. NVE understreker at 
Viken kan forbedre utformingen av denne informasjonen, og vi vil på et senere tidspunkt 
komme med et rundskriv hvor vi presiserer hvilken informasjon som etter vår vurdering er 
tilstrekkelig for å oppfylle forskriftens bestemmelse. 

NVE anser det ikke som hensiktsmessig å gjøre et vedtak ovenfor Viken om å informere den 
resterende 15% av kundemassen på bakgrunn av at så mye tid er gått siden tariffendringen 
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fant sted. At NVE velger å ikke opprettholde vedtaket for den resterende kundemassen vil 
ikke ha betydning for klageren som selv er husholdningskunde hos Viken. 

Med hilsen 

~ d,'Ic>M~ Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Kopi: Olje - og energidepartementet 

~~ 
Tore Langset 
seksjonssjef 

Niels Petter Wright, Sturlasv. 11 B, 0772 OSLO 
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Klage på Statnetts tariffering av enkeltkomponenter i 
vedtak 

Det vises til klager fra Statnettkundenes Fellesorganisasjon (SFO), Hedmark Energi AS 
(HEAS), Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og Trondheim Energiverk Nett (TEV) 
Statnetts tariffering av enkeltkomponenter i regionalnettet (R8-anlegg). 
NVE har vurdert klagen i henhold til gjeldende regelverk for tariffering. 

Middelthuns gate 29 
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Vi finner ikke at Statnetts bruk av bestilingsprinsippet knyttet til tariffens "alndlL"~;JI~dR;~l1i': 
strid med bestemmelsene i energiloven og tilhørende forskrifter. Vi finner heller an.o: ... ~"i',:C'" 

tariffering basert på utjevnede satser på bakgrunn av den totale inntektsrammen f()f<R~ .. 
anleggene er i strid med forskriftens bestemmelser. NVE finner det ikke hensiktsmessig å . 
pålegge Statnett å utforme energiledd i R8-tariffen på dette tidspunkt da sentralnettets 
utstrekning skal endres. 

SFO påklager Statnett sine tariffer og tarifferingsprinsipper for år 2000 for enkeltkomponenter i 
regionalnettet (R8-anlegg). SFO presiserer at klagen er på prinsipielt grunnlag som representant for 
flere av kundene tilknyttet R8-anleggene og spesifIkt på vegne av HEAS, NTE og TEV. 

Saksopplysninger 

I brev av 3. september 1999 klager Brukerrådet til OED på vedtak i Statnetts styre vedrørende 
tariffering av enkeltkomponenter i regionalnettet. Brukerrådet viser til at Statnett tarifferer alle 
enkeltkomponenter likt, basert på en gjennomsnittsbetrakning. Brukerrådet er av den oppfatning at 
hver enkeltkomponent bør tarifferes lokalt, på bakgrunn av anleggets faktiske kostnader. 

I brev av 27. september 1999 ber OED om at NVE gir sin vurdering av Brukerrådets klage. I brev av 
9. november 1999 gir NVE sin vurdering av Brukerrådets klage til OED. NVE opplyser i dette brevet 
at NVE ikke per den dato har foretatt noen samlet og formell vurdering av Statnetts tariffer for R8-
anleggene utover de kommentarer som ble gitt i ved!ak av 18.02.99 hvor Alta Kraftlag var den ene 
parten i saken. I det aktuelle vedtaket sier NVE at vi ikke fInner grunn for å gripe inn ovenfor Statnetts 
tariffering av Alta transformatorstasjon for 1998, og at vi i vedtaket legger avgjørende vekt på at 
Statnetts tarifferingspraksis for "utleiekomponentene" er midlertidig for 1998 og at det skal jobbes 
videre med spørsmålet i 1999. 
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I brev av 25. oktober 1999 viser SFO til de brev nevnt over og sier at Statnett må bidra til en 
regionalisering av kostnadene ved nedtransformeringen ved tariffer basert på faktiske, regionale 
kostnader, eventuelt leie ut/selge sine transformeringsanlegg til regionale nettselskaper. 

I brev av 17. november 1999 fra NVE til OED, opplyser NVE om at vi ikke har hjemmel til å kreve 
eller pålegge overdragelse av nettkomponenter mellom ulike netteiere. 

I brev av 16. desember 1999 innklager SFO Statnett for deres tariffer og tarifferingsprinsipper for år 
2000 vedrørende enkeltestående anlegg (R8). I klagen hevder SFO at tariffen for R8-anleggene som 
praktiseres av Statnett ikke har et bruksavhengig ledd, og at bestillingsprinsippet som Statnett benytter 
bryter med forskriftens bestemmelser vedrørende "andre ledd" i tariffen. SFO gjør oppmerksom på at 
klagen er framsatt på et prinsipielt grunnlag og spesifikt på vegne av TEV, NTE og HEAS. 

I brev av 17. januar 2000 uttaler Statnett seg til OED om klagen fra Brukerrådet. Statnett uttaler her at 
det vil være flere metoder for prising av R8-komponenter som må sies å være i tråd med forskriftens 
bestemmelser. De uttaler videre at lokale satser innebærer betydelige forskjeller i pris for den samme 
ytelsen, og vil stride mot prinsippet om at en betaler lik pris for samme ytelse. Statnett stiller således 
spørsmål til om ikke tariffering basert på lokale satser i dette tilfellet vil være i strid med forskriftens 
krav tillike og ikke-diskriminerende tariffer. Statnett skriver videre at: Statnetts oppfatning er i dag at 
satandardsatser gjennomført med bestillings prinsippet, gir den beste løsningen, tatt i betraktning at 
det er dette prinsippet som gir lik pris for like tjeneste. 

NTE påklaget Statnett for deres tariffering av R8-komponentene for år 2000 i brev av 17. januar 2000. 
mv gjør det samme i brev av 10. februar 2000. Det gjør også HEAS i brev av Il. januar 2000. Ingen 
nye momenter som er relevant for sakens utfall, utover det som tidligere er framlagt, kom fram i disse 
brevene. 

I brev av 4. februar 2000 ber OED om at NVE gir sine kommentarer til Statnetts brev av 17. januar 
2000. Dette blir gjort av NVE i brev av 27. juni 2000. NVE uttaler der at vi ikke har tatt noen formell 
vurdering av den aktuelle saken, men at NVE på et generelt grunnlag tidligere har vurdert det slik at 
tariffering på bakgrunn av utjevnede satser og bestilt effekt som avregningsgrunnlag, ikke vil være i 
strid med gjeldende regelverk. 

I brev av 4. september 2000 og 26. september 2000 kommenterer SFO Statnetts brev av 17. januar 
2000. SFO framholder sin klage og hevder at Statnetts tariffering av R8-komponentene er i strid med 
forskriftens bestemmelser. 

I brev at 12. oktober 2000 fra Statnett til OED, gir Statnett sine kommentarer til SFOs brev av 26. 
september 2000. Statnett skriver: " ... Statnett deler opp egen inntektsramme påforskjellig nettnivå 
innenfor gjeldende regelverk, slik som andre anleggseiere. Deretter, fordi vi har regionalnettsanlegg i 
store deler av landet må vi dele opp vår ramme relatert til regionalnettet mellom de enkelte regionale 
fellesnett, der hvor vi deltar og enkeltkomponentene R8. Andelen av regionalnettet relatert til R8 må 
deretter fordeles videre til den enkelte kunde, og dette gjøres etter prinsippet om bestilt ytelse, der vi 
oppnår lik pris for lik ytelse. Den prisen kunden betaler for leie av R8-anlegg legges inn som en del av 
grunnlaget for kundens regionalnettstariff. 

I brev av 19. oktober 2000 gir SFO sine kommentarer til Statnetts uttalelse i brev av 12. oktober 2000. 
Der uttaler SFO blant annet at: "SFO mener det ikke er i samsvar med innleieprinsippene i . 
sentralnettet og med nærhetsprinsippet at Statnett fordeler sin regionalnettramme på antall bestilte 
MW transformatorkapasitet og per bryteifelt, dvs. ved å beregne gjennomsnittssatser for Statnetts 
respektive anleggstyper. 

I brev av 3. mai 2001 svarer OED på Brukerrådets klage av 3. september 1999. I denne klagen hevdet 
Brukerrådet at Statnetts tariffering av R8-komponenter basert på en gjennomsnittsbetrakning er i strid 
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med gjeldende regelverk. Departementet fastslår at de ikke ser noe grunnlag for å gripe inn når det 
gjelder Statnetts tarifferingspraksis for R8-komponenter. 

På bakgrunn av ovennevnte korrespondanse anser NVE saken for å være tilstrekkelig opplyst. 

NVEs vurdering 

SFO begrunner klagen med at Statnetts utforming av tariffer basert på utjevnede satser på bakgrunn av 
den totale inntektsrammen for R8-anleggene, samt at avregningsgrunnlaget er basert på bestilt effekt, 
er i strid med bestemmelsene i gjeldende forskrift. De mener anleggene burde tarifferes lokalt på 
bakgrunn av anleggets faktiske kostnader. I tillegg hevder SFO at når Statnett i sin tariffering av R8-
anleggene ikke har utformet et bruksavhengig ledd, så er også dette i strid med gjeldende regelverk. 

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 
11. mars 1999 nr. 302 sier at det er nettselskapet selv som fastsetter tariffene. Hvis NVE får 
informasjon om at nettselskapet praktiserer tariffer som er i strid med gjeldende regelverk, har NVE 
rett til å pålegge nettselskapet å endre sine tariffer. I denne saken skal NVE ta stilling til hvorvidt 
Statnett sine tariffer for R8-komponentene bryter med forskriftens bestemmelse. NVE skal ikke ta 
stilling til hvorvidt lokal tariffering av R8-komponentene etter faktiske, regionale kostnader er å 
foretrekke foran Statnetts bestillingsprinsipp. 

Tariffens andre ledd 

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 
Il. mars 1999 nr. 302 § 1-3 sier: "Med tariffer forstås alle priser og annen økonomisk godtgjørelse 
som konsesjonæren fastsetter for tilknytning til og bruk av elektriske nettanlegg. " Forskriftens § 13-4 
sier videre om tariffens andre ledd: 

"Andre tariffledd skal dekke nettkostnader som ikke dekkes gjennom bruksavhengige 
tariffledd. " 

Forskriftens § 14-1 andre ledd sier: 

"l sentral - og regionalnett skal effektbaserte tariffledd fastsettes med utgangspunkt i kundens 
effektbelastning i definerte referansetimer. Referansetimene skal så langt som mulig ikke 
kunne forutsies av nettbrukerne. Det kan legges flere målinger til grunn. Det kan fastsettes et 
minimum effektgrunnlag. " 

Forskriften har blitt revidert og endringene ble gjort gjeldende fra l. januar 2002. I gjeldende forskrift 
før l. januar 2002 het det at andre tariffledd skulle bestå av et fastledd og tariffledd relatert til målt 
eller installert effekt. Et av SFOs klagepunkt i denne saken har nettopp vært at Statnett bryter med 
denne bestemmelsen ved å praktisere bestillingsprinsippet. 

Statnett har på telefon opplyst at "bestillingsprinsippet" praktiseres ved at kunden bestiller det antall 
MW som han har behov for i tunglast, og betaler en fast pris per år per MW. Statnett vil så gjøre en 
kontroll i topplasttimen. Hvis kunden har et høyere reelt uttak enn hva som er bestilt, og som ikke 
skyldes feil i nettet eller eventuelt andre ting som ligger utenfor kundens kontroll, vil Statnett justere 
opp bestillingen og kunden får tilsendt en tilleggsfaktura. 

Hvis man ved tariffering av R8-komponentene legger effektinstallasjonen hos kunden til grunn, kan 
dette føre til et urimelig høyt avregningsgrunnlag i forhold til faktisk effektbelastning. Legger man 
målt effektbelastning til grunn ved tariffering av disse enkeltstående anlegg, vil det i enkelte tilfeller 
føre til store årlige variasjoner i avregningsgrunnlag, samt at dette kan gi et urimelig lavt 
avregningsgrunnlag i forhold til den kapasiteten som er tilgjengelig for kunden. 
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Etter bestillingsprinsippet vil kunden betale for det uttak kunden har. Kunden bestiller først kapasitet i 
forhold til forventet uttak i topplast-timen, og blir så kontrollert og korrigert for eventuelt forbruk over 
det som var bestilt. Etter NVEs vurdering må dette kunne sies å være en pragmatisk tilnærming til at 
tariffens andre ledd skal refereres til målt effekt ren definertreferansetime. 

Forskriftens krav om at referansetimen så langt som mulig ikke skal kunne forutsies av nettbrukerne er 
i hovedsak en bestemmelse som skal sikre at nettkundene ikke kan gjøre taktiske tilpasninger. 
Bestillingsprinsippet bryter ikke med denne bestemmelsen. 

NVE kan ikke finne at bestillingsprinsippet bryter forskriftens bestemmelser knyttet til tariffens andre 
ledd. 

Energiledd 

SFO viser i sin klage til at R8-tariffen ikke inneholder et energiledd. Gjennom forskriften stilles det 
krav til at tariffen skal inneholde et bruksavhengig ledd. § 13-2 sier: 

"Tariffen for uttak og innmating av kraft skal utarbeides etter følgende grunnstruktur: 
aj bruksavhengig tariffledd som varierer med kundens løpende uttak eller innmating av 
energi. 
b J andre tariffledd. " 

Videre stilles det krav i § 13-3 om at: "Bruksavhengige ledd består av energiledd og kapasitetsledd. 
Energileddet skal som hovedregelfastsettes på grunnlag av marginale tapskostnader i nettet ... f. .. ]." 

R8-anleggene består hovedsakelig av transformatorer hvor skille mellom sentralnett og regionalnett 
går på oppspenningssiden av transformatoren. En tilknyttet kunde som ikke selveier tranformatoren er 
tilknyttet på nedspenningssiden av tranformatoren og tarifferes etter en R8-tariff i tillegg til ordinær 
sentralnettstariff. Kunden avregnes og tarifferes energiledd basert på marginale tap i punktet mot 

. sentralnettet. NVEs vurdering er at dette ikke kan sies å være i tråd med forskriftens bestemmelser. I 
henhold til gjeldende regelverk skal det utformes et bruksavhengig tariffledd ved tariffering av R8-
anlegg som tar utgangspunkt i tapsprosenten mot sentralnettet pluss den tapsprosenten som følger av 
transformering ved uttak eller innmating på nedspenningssiden. 

I brev av 26. februar 2002 har derimot NVE blitt pålagt av Olje - og energidepartementet å endre 
sentralnettets utstrekning slik at transformatorene mellom sentralnettet og regionalnettet blir en del av 
sentralnettet. Dette skal gjøres så snart som praktisk mulig. I lys av dette finner ikke NVE det 
hensiktsmessig å pålegge Statnett å utforme energiledd i R8-tariffen på dette tidspunkt. 

Utjevning av tariffene 

SFO klager på at Statnetts utforming av tariffer basert på utjevnede satser på bakgrunn av den totale 
inntektsrammen for R8-anleggene er i strid med forskriftens bestemmelser. Forskriften stiller ikke 
krav til at en netteier som eier flere nett som ikke grenser til hverandre, skal fordele inntektsrammen 
på hvert enkelt nett og tariffere disse adskilt. Det er ikke et prinsipp nedfelt i energiloven og/eller 
tilhørende forskrifter at kostnadsnærhet skal tillegges selvstendig vekt i tarifferingen. NVE kan således 
ikke pålegge Statnett i denne saken å tariffere R8-komponentene adskilt. 
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Ved ikke å praktisere et energi ledd i R8-tariffen har Statnett brutt forskriftens bestemmelser. Således 
skulle NVE pålegge Statnett å utfonne energi ledd i tariffen til kunder tilknyttet R8-anlegg i henhold til 
gjeldende regelverk. I brev av 26. februar 2002 har derimot NVE blitt pålagt av Olje - og 
energidepartementet å endre sentralnettets utstrekning slik at transfonnatorene mellom sentralnettet og 
regionalnettet blir en del av sentralnettet. Dette skal gjøres så snart som praktisk mulig. I lys av dette 
finner ikke NVE det hensiktsmessig å pålegge Statnett å utfonne energiledd i R8-tariffen på dette 
tidspunkt. 

NVE finner ikke at Statnetts bruk av bestillingsprinsippet knyttet til tariffens andre ledd er i strid med 
bestemmelsene i gjeldende regelverk. 

NVE finner ikke at tariffering basert på utjevnede satser på bakgrunn av den totale inntektsrammen for 
R8-anleggene er i strid med forskriftens bestemmelser. 

Med hilsen 

-c:J.. '-to~ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Kopi: Olje - og energidepartementet 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene, jf forvaltningslovens kap Vr. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig. stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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Klage på tariffen hos Svorka Energi og på NVEs utøvelse av 
monopolkontrollen 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95, 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett www.nve~no 

Org.nr.: 
NO 970 20~.039 MVA 
Bankkont6~ , 
7694050a~11 

Vi viser til Deres brev datert IS. februar 2002 hvor De klager på fastleddet i tariffen hos SVI~r1t1liY'. 
Energi og på NVEs utøvelse av monopolkontrollen. NVE har vurdert saken i he~bQld \q) 
energiloven og tilhørende forskrifter. NVE finner ikke at den tariffen som Svorkiftlj:~r' 
praktiserer er i strid med gjeldende regelverk. Kopi oversendes Olje - og energid~pattementet 
etter klagers ønske. 

De ber om at Deres brev også oversendes Olje - og energidepartementet. Vi har således sendt kopi av 
dette brevet til OED. 

I Deres brev klager De på høy tariff hos Svorka og NVEs utøvelse av monopolkontrollen. 

Svorka Energi opererer med en tariff for husholdninger og hytter med et fastledd på 3100 kr/år, mens 
energileddet i snitt over året er oppgitt til å være 16 øre/kWh (tallene er inklusiv mva.). Til 
sammenligning er landsgjennomsnittet for husholdningstariffen et fastledd på 1684 kr/år, mens 
energileddet er 19,3 ørelkWh. Svorka har altså et fastledd som ligger over landsgjennomsnittet og et 
energiledd som ligger under. 

En av grunnene til at nettselskapene blir regulert av NVE er for å unngå at nettselskapene som 
monopolister tar så høy pris de ønsker for sine nettjenester. Reguleringen skjer ved at NVE hvert år 
fasetter maksimale rammer for inntektene til nettselskape~e - disse er basert på faktiske kostnader i 
tidligere år, med en årlig reduksjon for effektivitets- og produktivitets-forbedringer. Netteier får alle 
sine inntekter gjennom tariffen. Tariffen skal dekke avskrivninger, drift og vedlikehold av dette nettet. 
Det er også rom for en rimelig avkastning på investert kapital ved effektiv drift - denne skal dekke 
renter på fremmedkapital og avkastning på egenkapital. 

Tariffen skal altså dekke alle kostnader ved overføring av elektrisk kraft i nettet. Den totalt kostnaden, 
og dermed størrelsen på tariffen, kan variere mellom ulike deler av landet eller innenfor en region. 
Mye av forskjellen i tariffene mellom ulike everk kan forklares av forskjeller i topografiske og/eller 
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klimatiske forhold, samt i hvilken grad bebyggelsen er konsentrert eller ikke. Et spredtbygd område er 
mer kostnadskrevende enn et tettbygd område. Felles for disse faktorene er at everkene ikke kan endre 
dem I tillegg kan forskjellen i effektivitet mellom de ulike selskapene også bidra til ulikheter i tariffen. 
NVE har en metode for å måle denne effektiviteten. 

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 
Il. mars 1999 nr. 302 sier at tariffen til husholdninger og hytter skal bestå av et fastledd og et 
energiledd. Forskriften stiller krav til at energileddet som et minimum skal dekke marginale tap ved 
overføring i nettet, mens fastleddet som et minimum skal dekke kundespesifikke kostnader. De 
resterende kostnadene bestemmer nettselskapene i stor grad selv hvordan de vil fordele mellom 
fastledd og energiledd. 

De antyder i Deres brev at NVE ikke håndhever forskriftens bestemmelse om at tariffene kun kan 
differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold blant annet 
fordi Svorka henter inn" 33% av nettleien fra energileddet mens det tilsvarende tallet/or 
landsgjennomsnittet/or hytter er 16%". NVE fastsetter ikke tariffene. Det enkelte nettselskapet er selv 
ansvarlig for å fastsette tariffer for sitt nett innenfor den inntektsramme de er tildelt og i henhold til 
regelverk som foreligger for tariffer. Forskriftens § 13-1 e) sier i hvilke tilfeller den enkelte netteier 
kan differensiere tariffen mellom ulike kundegrupper i eget nett. For eksempel, ønsker netteier å 
differensiere tariffen mellom husholdningskunder og hyttekunder skal dette skje etter objektive og 
kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold. Om et nettselskap velger å dekke en mindre 
andel av faste kostnader gjennom energileddet enn hva et annet selskap velger å gjøre innenfor sitt 
nettområde, er ikke dette i strid med forskriftens bestemmelse om ikke-diskriminering. 

De antyder i Deres brev at det er feil når NVE mener at kostnader i nettet utover marginale tap i det 
vesentlige er uavhengig av forbruket. I henhold til samfunnsøkonomisk teori vil en oppnå en 
samfunnsøkonomisk effektiv utnyttelse aven ressurs hvis den prises til kortsiktig grensekostnad. 
Marginale tap ved overføring i nettet representerer den kortsiktige grensekostnaden ved bruk av nettet. 
Gitt at overføringsnettet allerede eksisterer vil kostnadene i nettet som varierer avhengig av forbruk 
være kostnadene til marginale tap. De resterende kostnadene vil på kort sikt være uavhengig av 
forbruket. Gitt eksisterende nett vil dette også gjelde kostnader til dimensjonering som de henviser til i 
Deres brev. Ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv kunne det således argumenteres for at det 
foreligger et faglig grunnlag for at fastleddet i tariffen burde økes. Når forskriften tillater at 
energileddet kan dekke en andel av de faste kostnadene er dette noe som blant annet kan bidra til 
energiøkonomisering som de henviser til i Deres brev. NVEs tariffoversikt som ligger på vår 
hjemmeside viser at alle nettselskap praktiserer et energiledd for husholdninger og hytter som dekker 
inn mer enn minimumskravet om marginale tap. Dette gjelder også Svorka Energi med et energiledd 
for husholdninger og hytter på 19,3 ørelkWh. At Svorka har valgt å dekke en andel av de faste 
kostnadene gjennom energileddet er som nevnt ikke i strid med forskriftens bestemmelser. 

NVE arbeider kontinuerlig med videreutvikling av regelverket for tariffer. Etter NVEs vurdering er det 
foreløpig ikke avklart om det foreligger et faglig grunnlag for å begrense størrelsen på fastleddet i en 
sentral forskriftsbestemmelse. Vi takker for Deres kommentarer som vil bli tatt hensyn til i det videre 
arbeid med tariffene. 
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NVE finner ikke at den husholdnings - og hyttetariff som Svorka Energi praktiserer er i strid med 
gjeldende regelverk. 

Med hilsen 

Tore Langset 
fung. seksjonssjef 

Kopi: Olje - og energidepartementet 

~b~\R~ 
Lisbeth Anita Vingås 
rådgiver 

Svorka Energi, Postboks 43, 6656 SURNADAL 
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Østfold Energi Nett AS - klage på nettleiepriser 

RØO KOPI 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091. Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
7694 05 08971 

Vi viser til Deres brev av 5. mars 2002 og 2. april 2002, der De klager på Østfold Energi Nett AS 
nettleiepriser, samt Østfold Energi Nett AS kommentarer datert 25. mars 2002. NVE har vurdert 
klagen iforhold til gjeldende regelverk og kan ikke se at Østfold Energi Nett AS sin tariffutfonning er i 
strid med disse. 

Fabio A. Manzetti peker i brevene på at nettleien for husholdnings- og mindre næringskunder har økt 
med 12,5 %, fra 2001 til 2002. I følge Manzetti er det urimelig at en nettkunde skal møte en prisvekst 
for bruk av nettet som er vesentlig høyere enn inflasjonsnivået og han krever således en mer rettferdig 
nettleie. 

Østfold Energi Nett AS viser i brev av 25. mars 2002 til at det er energileddet, og ikke nettleien som 
har økt med 12,5 %. Noe som vil resultere i at den totale økningen i nettleien vil bli mindre enn 12,5 
%, ettersom fastleddet er uendret. Videre hevder Østfold Energi Nett AS at bakgrunnen for økningen i 
tariffen skyldes økning i inntektsrammen, samt et ønske om å hente inn mindreinntekt fra nettkundene. 

NVEs vurdering 

Energiloven som kom i 1991 tok sikte på å bringe mer konkurranse inn i kraftsektoren. Det ble dermed 
konkurranse i markedet for kjøp og salg av kraft og kraftprisen blir bestemt av tilbud og etterspørsel. 
Du kan selv velge hvilken produsent i Norge du ønsker å kjøpe din strøm fra. Det betyr at du står fritt 
til å skifte strømleverandør om du ønsker det, og kan velge den leverandør som til enhver tid gir deg 
lavest pris. 
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Tariffen (nettleien) er det du betaler for å få overført strøm fra produsent til deg som forbruker. 
Produsenten betaler for å mate kraft inn i nettet, mens du som forbruker betaler for å ta strømmen ut av 
nettet. Kostnadsstrukturen er ulik i overføringsmarkedet og i markedet for kjøp og salg av kraft. I 
overføringsmarkedet er kostnadsstrukturen karakterisert av synkende enhetskostnader som gir 
stordriftsfordeler, og dermed blir dette markedet det vi i økonomisk teori kaller et naturlig monopol. 
De totale kostnadene ved overføring av kraft i et område vil da være minst dersom ett enkelt 
nettselskap tar seg av kraftoverføringen i dette området. Derfor har hver enkelt netteier monopol på 
overføring av kraft innenfor sitt område og det er, som De påpeker ikke mulig for forbruker å skifte 
nettleverandør . 

NVE har som målsetning gjennom den økonomiske reguleringen av nettvirksomheten å sikre at 
kostnadene for brukerene over tid er så lave som mulig, samtidig som nettselskapene og eierene får en 
rimelig avkastning når nettet utvikles, utbygges og drives effektivt. Uten regulering kan en monopolist 
ta den pris han ønsker på sitt produkt, noe som i korte trekk kan sies å være den økonomiske 
begrunnelsen for en offentlig regulering av nettvirksomheten. NVE regulerer nettvirksomheten ved at 
nettselskape"-e~vert år får tildelt en inntektsramme som sier hvor mye inntekt selskapet kan hente inn 
på nettvirksomheten. Denne inntektsrammen skal dekke kostnadene ved overføring i nettet samt gi en 
rimelig avkastning til netteier. Inntektsrammen justeres årlig med bakgrunn i blant annet prisstigning, 
økning i levert energi og effektiviseringskrav. Avkastningen skal etter gjeldende regler maksimalt 
utgjøre 20 %. 

Nettselskapene er pliktige til å føre regnskap etter regnskapsloven og å sende regnskapene til NVE. 
Selskapene er pålagt i de tilfeller de er vertikalt integrert å føre separate regnskap for hver av de ulike 
virksomhetene (kraftsalg, kraftproduksjon, nettvirksomhet osv.). Alle inntekter fra tariffer (nettleie) 
skal føres som inntekter til nettet. I tillegg til at regnskapene skal være kontrollert og godkjent av 
revisor, fører også NVE kontroll med regnskapene. Her kontrollerer NVE blant annet nettselskapenes 
inntekter sett i forhold til nettselskapets maksimalt tillatte inntekt (inntektsrammen). Dersom det viser 
seg at et nettselskaps realiserte inntekt er høyere enn det maksimalt tillatte, plikter nettselskapet å føre 
dette tilbake til kundene. I motsatt fall kan nettselskapet hente dette inn fra kundene gjennom økte 
tariffer i påfølgende år. Dette vil blant annet medføre at hvis Østfold Energi Nett henter inn for mye 
inntekt fra sine kunder enn det som er tillatt i henhold til den inntektsrammen som NVE fastsetter vil 
de bli pålagt å betale dette tilbake til sine kunder. Likeledes kan Østfold Energi Nett AS etterskuddsvis 
hente inn inntekter, dersom de i tidligere år har hentet inn for lite inntekter i forhold til 
inntektsrammen. 

Gitt selskapets inntektsramme gir NVE gjennom forskrift av Il. mars 1999 nr.302 om økonomisk og 
teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, rammer for hvordan 
nettselskapene kan fastsette nettleien. Netteier er selv ansvarlig for å utarbeide en nettleie som er i 
samsvar med dette regelverket. I de tilfeller der NVE får informasjon som tyder på at netteier opererer 
med en nettleie som er i strid med gjeldende regelverk kan NVE pålegge nettselskapet å endre sine 
tariffer. 
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Østfold Energi Nett AS har for husholdnings- og mindre næringskunder i 2002 et fastledd på 1550 
kroner og et energiledd på 22,3 øre/kWh (inkl. MV A). Dette er over landsgjennomsnittet for 
nettselskap, som er henholdsvis 1374 kroner og 18,9 øre/kWh og litt høyere enn gjennomsnittet for 
Østfold som ligger på 1391 kroner og 21,5 ørelkWh. NVE har kontrollert tariffene til Østfold Energi 
Nett AS og registrer at energileddet for husholdnings- og mindre næringskunder i Østfold Energi Nett 
AS sitt forsyningsområde har økt fra 2001 til 2002. Sett i sammenheng med en økning i selskapets 
inntektsramme og innkreving av mindreinntekt fra tidligere år kan imidlertid NVE ikke se at Østfold 
Energi Nett AS sin tariffutforming er i strid med gjeldende regelverk og kan således ikke imøtekomme 
klager sitt krav om å pålegge redusert nettleie. 

Med hilsen 

Kopi: Østfold Energi Nett AS 
Postboks 2043 
1760 HALDEN 

tli2-Yr,J~ 
Nils Spjellnæs 
førstekonsulent 
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Klage på hyttetariffen hos Kragerø Energi 
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Postboks 5091, Majorstua 
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Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205039 MVA 
Bankkonto:. 
7694 05 08971 

Vi viser til Deres brev av 7. mars 2002 hvor De har spørsmål til hyttetariffen hos Kragerø 
Energi og spesielt fastleddet i tariffen (nettleien). NVE har vurdert saken i henhold til 
energiloven og tilhørende forskrifter. NVE finner ikke at den hytte tariffen som Kragerø Eiiergi· 
praktiserer er i strid med gjeldende regelverk. 

Når en kjøper strøm betaler man for to ulike produkt. En betaler kraftpris for selve strømmen en kjøper 
og en betaler tariff (nettleie) for overføring/transport av denne strømmen. Prisene på disse to 
produktene er i stor grad uavhengig av hverandre. 

For å få transportert strømmen fram til husveggen må det bygges ledninger, transformatorer og 
nettstasjoner. Tariffen skal dekke avskrivninger, drift og vedlikehold av dette nettet. Det er også rom 
for en rimelig avkastning på investert kapital ved effektiv drift - denne skal dekke renter på 
fremmedkapital og avkastning på egenkapital. NVE regulerer nettselskapene ved at vi hvert år fasetter 
maksimale rammer for inntektene - disse er basert på faktiske kostnader tidligere år, med en årlig 
reduksjon for effektivitets- og produktivitets-forbedringer. Netteier får alle sine inntekter gjennom 
tariffen. Vi er avhengig av nettet som forsyner det stedet der vi bor - og kan ikke bytte til et annet nett. 
Dette påvirker imidlertid ikke lønnsomheten i å bytte strømleverandør. Strømleveranse i markedet og 
transport i nettet er helt adskilte virksomheter - kryss-subsidering er ikke tillatt og dette blir nøye 
kontrollert av NVE. 

Som sagt reguleres nettselskapene av NVE bestemmer ved enkeltvedtak hvor store inntekter hvert 
enkelt nettselskap maksimalt har lov til å ta inn via tariffene. NVE fører kontroll med at nettselskapene 
ikke har for høye inntekter. Hvis selskapet henter inn mer gjennom tariffen enn hva inntektsrammen 
tillater er nettselskapet forpliktet til å betale dette tilbake i de påfølgende år. Tar nettselskapet inn 
mindre enn hva inntektsrammen tillater, har de anledning til å hente dette inn gjennom høyere tariffer 
de påfølgende år. 

NVE regulerer nettselskapenes tariffstruktur gjennom forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av Il. mars 1999 nr. 302. NVE fastsetter ikke 
tariffene. Nettselskapene er selv ansvarlig for å utforme tariffer for sitt nett som ikke strider mot 
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forskriftens bestemmelser. Har et nettselskap utformet" tariffer som ikke er i tråd med forskriftens 
bestemmelser, har NVE rett til å pålegge nettselskapene å endre sine tariffer. 

Tariffen skal altså gi netteier dekning av kostnader ved overføring i nettet. Kostnadene i elektriske nett 
er delvis bruksavhengige kostnader knyttet til de elektriske tapene i ledningene og delvis 
bruksuavhengige kapital - og vedlikeholdskostnader. I et typisk distribusjonsnett kan 
energikostnadene til marginale tap i ledningene utgjøre 4-5 ørelkWh, eller 20-30% av de samlede 
kostnadene ved levering til en husholdning. Resten av kostnadene, og dermed en betydelig større 
andel, varierer ikke med uttaket. 

Forskriften sier at tariffen (nettleien) for kunder i distribusjonsnettet uten effektavregning (blant annet 
hyttekunder) skal bestå av et fastledd og et energiledd. Fastleddet skal som et minimum dekke 
kundespesifikke kostnader (måling, avregning og fakturering), mens energileddet som et minimum 
skal dekke kostnader ved marginale tap ved overføring i nettet. De resterende kostnadene har 
nettselskapene en viss grad av frihet til selv å bestemme hvordan de vil fordele mellom fastledd og 
energiledd. Kragerø Energi har en hyttetariff for 2002 som inneholder et fastledd på 2412 kr/år og et 
energileddpå 19,2 øre/kWh (tallene er inkl.mva.). Tilsvarende tariff for husholdninger er et fastledd 
på 1488 kr/år og et energiledd på 19,2 øre/kWh. 

Forskriftens § 13-1 e) sier at: "Tariffene kan differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier 
basert på relevante nettjorhold. "NVE har akseptert at forskjeller i brukstid kan være en gruim for å 
differensiere tariffen. Brukstid er et forholdstall for årlig energiforbruk dividert på årets 
maksimaleffekt. Gitt at samme energimengde overføres vil kort brukstid (relativt høyt effektuttak) 
medføre relativt høyere kostnader til dimensjonering av nettet sammenlignet med lengre brukstid. 
Hyttekunder vil typisk ha en kortere brukstid enn husholdninger. Som nevnt over består tariffen for 
energimålte kunder av et energiledd som inneholder en andel av de faste kostnadene i nettet. En hytte 
vil bidra til lavere dekning av faste kostnader i nettet på grunn av normalt sett lavere energiuttak. 
Forskjellen i gjennomsnittlig forbruk og brukstid kan etter NVEs oppfatning forsvare et noe høyere 
fastledd for hyttekunder enn for husholdningskunder. Det anses imidlertid ikke som rimelig hvis en 
hyttekunde betaler mer til dekning av faste kostnader enn en husholdningskunde med tilsvarende 
nettilknytning. 

NVE har gjort beregninger for å avgjøre om en typisk hyttekunde hos Kragerø Energi dekker mer av 
de faste kostnadene enn hva en husholdningskunde med liknende tilknytning gjør. Fra Kragerø sin 
regnskapsrapportering til NVE for år 2000 kan vi se at gjennomsnittlig forbruk for en husholdnings -
og en hyttekunde er henholdsvis 16788 kWh og 2500 kWh. Med utgangspunkt i dette og Kragerø sine 
tariffer for 2002 vil inndekning av faste kostnader se slik ut: 

Tarifflkundegruppe Gjennomsnittlig Fastledd Faste kostnader Total dekning av 
forbruk kr/år dekket gjennom faste kostnader 

ene!];ileddet 
Husholdning 16788 kWh 1488 kr 2384 kr 3872 kr 
Hytte 2500kWh 2412 kr 355 kr 2767 kr 

A v tabellen kan vi se at en gjennomsnittlig husholdningskunde dekker l 105 kr/år mer enn en 
gjennomsnittlig hyttekunde av de faste kostnadene i nettet. 
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Konklusjon 

NVE kan ikke finne at den hyttetariffen som Kragerø Energi praktiserer er i strid med forskriftens 
bestemmelser. 

Med hilsen 

seksjonssjef ~~\l* 
Lisbeth Anita Vingås 
rådgiver 

Kopi: Forbrukerrådet i Oslo og Akershus, Postboks 4595 Nydalen, 0404 OSLO 
Kragerø Energi AS, Kirkegata 7, 3770 KRAGERØ 
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Oppland Energi Nett AS 
Postboks 1145 Skurva 
2605 LILLEHAMMER 

Vår dato: 1 8. O( 2002 

Vår ref.: NVE 200102583-11 emk/ave 
Arkiv: 912-653.4/0ppland Energi Nett AS 
Deres dato:: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Arne Venjum 
22959258 

Vedtak i tvistesak om bruk av særskilt transformeringstariff 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091. Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
769405 08971 

Valdres Energi AS mener at Oppland Energi Nett ikke kan fakturere Valdres Energi A.S~~; 
særskilt transformeringsavgift i diverse utvekslingspunkter. NVE konkluderer med at OppI~l1d 
Energi Nett sin tarifferingspraksis er i strid med regelverket og pålegger nettselskapet å eD<I~~ 
sin tarifferingspraksis. 

Vi viser til brev 31. august 2001 og 31. januar 2002 fra Valdres Energi AS v/Advokatfirma Hj()rt 
(VEAS) om Oppland Energi Nett AS (OEN) sin bruk av særskilt transformeringstariff. 

OEN har gitt sine kommentarer i saken i brev av 26. oktober 2001. OEN har i tillegg gitt utfyllende 
opplysninger over telefon. 

VEAS sine anførsler 

VEAS viser til at OEN fakturerer VEAS etter en særskilt transformeringsavgift i utvekslingspunktene 
Heggenes, Lomen, Kalvedalen og Faslefoss. VEAS mener at bruk av særskilte transformeringsavgifter 
ikke er forenlig med § 13-1 i forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk 
rapportering, inntektsrainme for nettvirksomheten og overføringstariffer (forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet) om at tariffene skal være punktbaserte og refereres tilknytningspunktene. 

VEAS hevder også at det effektgrunnlaget som OEN har benyttet i sin tariffering ikke samsvarer med 
det faktiske uttaket til VEAS. VEAS opplyser at dette gjelder for årene 1999-2001. 

VEAS mener videre at OEDs brev av 3. mai 2001 om tariffering av enkeltkomponenter i regionalnett 
ikke har relevans i den foreliggende saken slik OEN hevder. 

VEAS ber om at NVE tar stilling til følgende spørsmål: 

Kunne OEN tariffere særskilt transformeringsavgift for nedtransformering av kraft fra 
regionalnett til distribusjonsnett? 

Kunne OEN tariffere særskilt transformeringsavgift også i tilfeller hvor det ikke skjedde 
noen slik nedtransformering? 



-~ 
Kunne OEN tariffere særskilt transformeringsavgift på grunnlag aven større 
effektmengde enn den somfaktisk ble tatt utfra regionalnettet? 

VEAS ber om at disse spørsmålene avklares for hver av de nevnte tilknytningspunktene. 

OEN sine kommentarer 

Side 2 

DEN hevder i sitt brev av 26. oktober 2001 at selskapet i sin tarifferingspraksis følger de 
bestemmelser om tariffering som er nedfelt i energiloven og dens forskrifter, samt" etablert praksis i 
sammenlignbare saker akseptert av NVE eller Olje- og energidepartementet". Som grunnlag for å 
tariffere trafoene særskilt viser DEN til DEDs brev av 3. mai 2001 om tariffering av 
enkeltkomponenter i regionalnett. Etter DENs oppfatning åpner departementets vurderinger i denne 
saken for at DEN kan benytte en særskilt transformeringsavgift ved tarifferingen av sine kunder, 
herunder VEAS. DEN skriver at i tråd med den praksis som Statnett benytter for sentralnettet har DEN 
'Yordelt inntektsrammen tilhørende transformering i samsvar med hvilket kapasitetsbehov det er. 
Transformeringsbehovet i den enkelte transformator eiet av OEN er satt lik det underliggende behov 
for hver transformator ". 

NVEs vurdering 

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet er endret med virkning fra og med 1. januar 2002. VEAS 
opplyser at klagen gjelder for årene 1999 - 2001. NVE vil derfor legge til grunn forskrift om kontroll 
av nettvirksomhet slik denne lød per 2001. 

DEN er tildelt en felles inntektsramme for alle sine nettanlegg i regionalnettet. DEN har valgt å 
henføre en andel av denne inntektsrammen til trafoene og tariffere disse særskilt. Dette innebærer at 
VEAS og andre tilsvarende kunder faktureres etter to tariffsett; en "trafotarifP' for bruk av 
transformatorstasjonen og en "nettarifP' til dekning av øvrige overliggende nettkostnader mv. VEAS 
ber om at NVE vurderer om DEN har adgang til å gjøre dette. 

Det heter i § 13-1 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet at nettselskapene skal definere 
tilknytningspunktene i nettet og referere overføringstariffene til disse tilknytningspunktene. Verken 
disse eller andre bestemmelser i regelverket er til hinder for at DEN kan benytte en "særskilt 
transformeringsavgift". Vi kan også vise til § 1-3 der overføringstariff defineres som "alle tariffer og 
andre økonomiske vilkår som nettselskapet fastsetter for tilknytning og oveTjØring av elektrisk 
energi. ". Den transformeringavgiften som benyttes av DEN er å anse som en overføringstariff SQm 
VEAS skal betale for en overføringstjeneste utført av OEN, og som skal bidra til å "gi nettselskapet 
inntekter til dekning av kostnader innenfor tildelt inntektsramme, kostnader i overliggende nett" m.v. 
slik dette kommer til uttrykk i § 13-1, bokstav g). 

Den tarifferingspraksis som DEN benytter innebærer at nettselskapet differensierer sine tariffer 
avhengig av hvilket nettnivå som utvekslingen mot underliggende nett skjer på. Prinsipielt sett er dette 
i henhold til en etablert praksis og i samsvar med forskriftens bestemmelse om at tariffene skal 
refereres tilknytningspunktene. Det følger av denne bestemmelse at tariffene øker desto lavere nettnivå 
kunden er tilknyttet nettet. 

Etter vanlig praksis akkumulerer nettselskapene sine tariffer, dvs. at en kunde på et bestemt nettnivå 
stilles overfor en tariff som innbefatter alle kostnader fra overliggende nettnivå. DENs praksis med 
separate tariffer vil ikke påvirke de samlede inntekter til DEN. Det er imidlertid ikke gitt at DENs 
tarifferingspraksis gir samme fordeling av inntektsrammen mellom selskapets nettkunder. Spørsmålet 
blir derfor om den praksis som DEN benytter ved fastsettelsen av effektgrunnlaget kan anses å være i 
strid med noen av forskriftens bestemmelser. 

DEN fastsetter effektgrunnlaget for transformeringsavgiften lik målt effektuttak fra den enkelte trafo 
pluss produksjonsinnmatingen bak punktet i samme referansetime. DEN benevner denne beregnede 
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effektstørreise som kundens "transforrneringsbehov", der transforrneringsbehovet uttryJcker hva 
effektuttaket ville vært om det ikke hadde blitt matet inn produksjon bak punktet i referansetimen. 

Som nevnt benytter OEN to tariffsett ved tarifferingen av VEAS; en "nettariff' og en "trafotariff'. 
Effektgrunnlaget for nettariffen baseres på en målt effektstørrelse i utvekslingspunktet, mens 
trafotariffen fastsettes på grunnlag aven justert effektstørreise og fastsatt med basis i målt effekt 
referert utvekslingspunktet mellom VEAS/OEN og produksjonsinnmatingen i VEAS sitt nett. Dette 
innebærer at OEN benytter ulike prinsipper for fastsetting av effektgrunnlaget på ulike nettnivå. 

Det er NVEs vurdering at ett og samme nettselskap ikke kan benytte ulike prinsipper ved fastsetting av 
effektgrunnlaget avhengig av hvilket nettnivå utvekslingen skjer. Etter NVEs oppfatning er OENs 
tarifferingspraksis for årene 1999-2001 i strid med forskriftens § 13-1, bokstav d) om ikke
diskriminering. 

Om fastsettelse av effektgrunnlaget heter det i forskriftens § 14-1 andre ledd at "l sentral- og 
regionalnett skal effektbaserte tariffleddfastsettes med utgangspunkt i kundens effektbelastning i 
definerte referansetimer.". Selv om denne bestemmelsen åpner for ulike metoder for fastsettelse av 
effektgrunnlaget, mener NVE også at det er tvilsomt om OENs praksis kan aksepteres. Bakgrunnen for 
dette er at OENs praksis innebærer at produksjonsinnmating i underliggende nett tilordnes kun ett 
utvekslingspunkt mot overliggende nett. Selv om dette i enkelte tilfeller vil være entydig bestemt, vil 
nettet i mange tilfeller være slik at endringer i produksjonsinnmatingen i underliggende nett kan 
påvirke kraftutvekslingene i flere utvekslingspunkter mot overliggende nett. 

OEN anfører at selskapet følger den samme praksis som gjelder for tarifferingen av Statnett sine R8 
anlegg, og viser til at denne praksis er akseptert av både NVE og OED. Vi vil her påpeke at det 
effektgrunnlaget som Statnett legger til grunn ved uttak fra R8 komponentene er basert på et 
bestillingssystem kombinert med avlest effektuttak i måle-/utvekslingspunktet, og er derfor ikke 
sammenfallende med den tarifferingspraksis OEN har lagt til grunn. 

Vedtak 

NVE vil med hjemmel i § 18-1 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet pålegge OEN å foreta en 
reberegning av transforrneringsavgiften for årene 1999-2001. Fastsettelse av effektgrunnlaget skal 
fortrinnsvis baseres på målt effektutveksling i tilknytningspunktet mellom VEAS og OEN. 

Med hilsen 

d.~McJ.gJ.. 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

seksjonssjef 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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Tariffering av Trolltind hovedsenderanlegg 
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Nord Troms Kraftlag ønsker å benytte særlige tariffer for Norkring sine uttak til 
hovedsenderanlegget på Trolltind. Kraftlaget begrunner dette med at nettanlegget til Trolltind 
forårsaker spesielt store drifts- og vedlikeholdskostnader. 
NVE mener at forskjeller i topografi, klima og drifts- og vedlikeholdskostnader ikke gir 
grunnlag for å differensiere tariffene. 

Vi viser til brev av 16. mai 2001 fra Advokatene i Telenor om tariffering av Norkring AS sitt 
hovedsenderanlegg i Trolltind i Troms. Telenor ber i sitt brev om at NVE tar stilling til om Nord 
Troms Kraftlag kan legge til grunn særlige tariffer for overføringen til hovedsenderanlegget i 
Trolltind. 

Nord Troms Kraftlag (NTK) har gitt sine kommentarer i saken i brev av 21. juni 2001. 

Partenes anførsler 

Trolltind hovedsenderanlegg er et sendeanlegg for radio- og fjernsynssendinger og inneholder også 
radiolinjesamband for telekommunikasjon. Avtale mellom Telenor (Telegrafstyret) og NTK om 
tilknytning til strømnettet ble gjort i 1964. Telenor opplyser at effektuttaket er ca. 100 kW, og at 
driften av senderanlegget er helkontinuerlig. 

Telenor opplyser at i henhold til avtalen skulle Telenor bekoste bygging av 20 kV kraftlinje for å _ 
knytte hovedsenderanlegget til NTKs eksisterende overføringsnett i området. Etter ferdigstillelse ble 
anlegget overdratt vederlagsfritt til kraftlaget. Telenor anfører også at "Avtalen forutsatte at kraftlaget 
etter overtakelsen skulle utføre og bekoste drift, ettersyn og vanlig vedlikehold av anlegget. Telenor 
skulle bekoste reparasjoner og nyanskaffelser av nærmere avtalt materiell." 

Telenor, ved det heleide datterselskapet Norkring, har sagt opp avtalen med NTK med virkning fra 18. 
april 2001. Grunnlaget for å gjøre dette er at Telenor mener at de er blitt belastet med urimelig høye 
kostnader for sin bruk av nettet. Telenor hevder at NTK motsier seg oppsigelsen, og at NTK nå krever 
at det inngås en ny særavtale om vilkårene for strømforsyningen til Trolltind eller at strømforsyningen 
til senderanlegget opphører. 
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Telenor ber NVE å vurdere om NTK kan legge andre tariffer og vilkår til grunn enn det som gjelder 
for tilsvarende kunder på samme spenningsnivå. 

NTK påpeker i sitt brev at Trolltind er et svært værhardt område med betydelige drifts- og 
vedlikeholdskostnader, og det derfor var nødvendig med en egen avtale som åpnet for bruk av 
særskilte overføringsvilkår for strømforsyningen til Trolltind. I følge NTK var en slik avtale en 
forutsetning for at senderanlegget kunne tilknyttes NTKs nett. 

NTK opplyser også at de drifts- og vedlikeholdskostnader som dekkes direkte av Telenor (Norkring) 
ikke er forutsatt dekket innenfor NTKs inntektsramme. 

Avslutningsvis understreker NTK at selskapet ikke nekter å overføre strøm til Trolltind, men kun 
ønsker at Telenor/Norkring dekker en andel av de særskilt høye drifts- og vedlikeholdskostnadene på 
nettanlegget. 

NVEs vurdering 

Vi vil innledningsvis understreke at NVE ikke har myndighet til å ta stilling til privatrettslige forhold 
som måtte være omtvistet i forståelsen av den avtale som i sin tid ble inngått mellom NTK og 
Telenorffelegrafstyret. Telenor påpeker også i sitt brev at de ikke forventer at NVE skal gjøre dette. 

Det heter i § 13-1 bokstave) i forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk 
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (forskrift om kontroll av nettvirksomhet) 
at "tariffene kan differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante 
nettforhold" . 

Slik NVE oppfatter saken mener NTK at det er nettmessige forhold knyttet til forsyningen til 
hovedsenderanlegget på Trolltind som gjør at Telenor som kunde ikke kan avregnes etter de tariffer 
og vilkår som gjelder for tilsvarende kunder på samme spenningsnivå. NTK mener derfor at Telenor 
må avregnes etter en særskilt tariff. Nettselskapets begrunnelse er at klimatiske og topografiske 
forhold medfører ekstraordinært høye kostnader til drift og vedlikehold. 

Som det framgår av § 13-1 kan nettselskapene benytte ulike tariffer for sine kunder når dette skyldes 
relevante nettforhold og differensiering skjer etter objektive og kontrollerbare kriterier. Selv om det er 
nettselskapene som avgjør hvilke tariff grupper de ønsker å operere med, må inndelingen i slike 
grupper gjøres iht. til de rammer som § 13-1 setter. 

NVE ser at forhold som gjelder forskjeller i klima og topografi i noen grad kan fastsettes på et 
objektivt og målbart grunnlag. Eksempler på slike måltall kan være temperatur, vindstyrke, bredde
/lengdegrader, høydemål etc. NVE mener likevel at det vil være vanskelig å komme fram til 
operasjonelle og praktiserbare kriterier, og det er derfor NVEs oppfatning at forskjeller i klimatiske og 
topografiske forhold ikke i seg selv skal kunne gi grunnlag for bruk av differensierte tariffer. 

NTK viser til at linjen til Trolltind krever ekstraordinært store drifts- og vedlikeholdskostnader. Drifts
og vedlikeholdskostnader kan hevdes å være objektive og kontrollerbare og vil også kunne variere 
avhengig av nettmessige forhold. NVE mener likevel at det er lite hensiktsmessig på et generelt 
grunnlag å differensiere tariffene avhengig av forskjeller i kostnadene til drift og vedlikehold. En 
tariffdifferensiering avhengig av drifts- og vedlikeholdskostnader vil bl.a. bryte med etablert praksis 
om at kunder som er like mht. til spenningsnivå, brukstid og bruksprofil m.v. skal stilles overfor 
samme tariff. Etter NVEs oppfatning vil en praksis der tariffene differensieres avhengig av drifts- og 
vedlikeholdskostnader kunne gi et unødvendig komplisert og ressurskrevende tariffsystem. 

Det er også tvilsomt om et differensieringskriterium basert på drifts- og vedlikeholdskostnader bør 
kunne gjøres gjeldende kun i de tilfeller at disse kostnadene er særskilt store. Vi kan her vise til den 
etablerte bruk av gjennomsnittsbetraktninger som er lagt til grunn ved tariffering av enkeltkunder 
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innen samme tariffgruppe. En virkning av denne praksis er at alle kunder innenfor en tariffgruppe 
betaler samme tariff selv om den enkelte kunde er ulikt geografisk lokalisert og følgelig også 
representerer ulike drifts- og vedlikeholdskostnader for nettselskapet. Selv om denne praksis i enkelte 
tilfeller innebærer at kunder som er "billige" å forsyne betaler uforholdsmessig mye i forhold til 
kunder som er "dyre" å forsyne, mener NVE at dette tarifferingsprinsippet er effektivt i 
samfunnsøkonomisk forstand og bør som hovedregel fremdeles legges til grunn. 

Det er også NVEs oppfatning at det kan være vanskelig på en objektiv grunnlag å avgjøre om og når 
drifts- og vedlikeholdskostnadene er "særlig høye", da dette kriteriet må gis et slgønnsmessig eller 
subjektivt innhold. Et differensiering som avhenger av nivået på drift- og vedlikeholdskostnadene til 
den enkelte kunde kan derfor være i strid med kravet om objektivitet. 

Konklusjon 

Det er nettselskapene som selv må avgjøre hvilke tariffgrupper de ønsker å benytte. Opprettelsen av 
slike tariffgrupper må gjøres innenfor de rammer som er satt i regelverket og akseptert 
forvaltningspraksis. 

NVE vil så langt ikke gi sin tilslutning til at nettselskaper differensierer sine tariffer avhengig av 
forskjeller i topografi, klima og drifts- og vedlikeholdskostnader. 

Med hilsen 

d..- -toJ-h~ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 
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Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
7694 05 08971 

Klage på verknad av marginaltapsprinsipp - Sunnfjord Energi AS 
Vi viser til brev av 13. juli 2001 frå Sunnfjord Energi AS (SE) og brev av 4. september 2001 frå 
Statnett SF. SE klagar på verknaden bruken av marginaltapsprinsipp har i deira område. NVE har 
vurdert denne saka i høve til gjeldande regelverk og komme til at Statnett sifastsetjing av tariffer i 
utvekslingspunkt Stakaldefoss ikkje strid mot disse. 

Partane sine merknader til saka 

SE er tilknytt sentralnettet i tilknytningspunkt Stakaldefoss. SE klagar i brev av 13. juli 2001 på 
sentralnettstariffen, nærare bestemt dei utslag praktiseringa av marginale taps ledd medfører ideira 
nett. I brevet viser SE til ein prognosert auke i energi leddet på 253% (0,55 ørelkWh i 2000 og 1,94 
øre/kWh i 2001). SE skriv at tariffane, med grunnlag i lov og forskrifter, skal vere kostnadsrette og gi 
kostnadsrette incentiv med tanke på rett og økonomisk utnytting av nettet. SE meiner at det er 
umogeleg å sjå at marginaltapsprinsippet gir eit incentiv om ein effektiv nettutnytting. SE peikar 
vidare på at det er kunstig å nytte eit prinsipp som i praksis medfører at eit svakt, sårbart og 
underinvestert sentralnettsområde, utan reserve i sentralnettet, får vesentleg høgre kostnader enn 
robuste område og at denne omveltinga skjer i form av marginale tap, trass i vesentleg redusert 
leveringstryggleik. I tillegg spør SE om marginaltapsprinsippet kan nyttast med utgangspunkt i 2 
månaders prognosar, i tilfelle med store skilnader mellom prognose og lastflyt, samt om modell ane 
kan nyttast uavhengig av normale faktiske delingspunkt. 

Statnett hevdar at problemstillinga som blir reist av SE er knytt til bruk og fastsetjing av 
marginaltapssatsar. I tillegg meiner Statnett at dette blir kopla opp mot kvaliteten av sentralnettet i 
området. Statnett grunngjev bruken av marginaltapsprinsippet med at det er allment akseptert og 
heimla i forskrift av 11. mars t 999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 
nettvirksomheten og tariffer (forskrift om kontroll av nettverksemda). Dei peikar på at modellen dei 
nyttar er ei tilnærming til røyndommen og at han kan gjerast betre, noko Statnett hevdar dei arbeider 
kontinuerleg med. Når det gjeld bruken av 2 månadcrs prognosar skriv Statnett at dette er eit resultat 
av at det er eit ønske om å sette ein sats som bransjen kan forhalde seg til. Statnett stiller også 
spørsmålsteikn ved om det utifrå ei totalvurdering er føremålstenleg/kostnadssvarande å redusere 
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prognoseperioden. Til slutt viser Statnett til at det ligg føre konkrete planar for bygging av nye linjer 
på strekningane Fardal-Mel og Skei-Stakaldefoss. Desse vil bli ferdige i hausten 2003 og hausten 
2004, dersom klage på gitt konsesjon ikkje fører fram i OED. 

NVEs vurderingar 

Den tariffstruktur vi har i dag (med bruksavhengige og andre ledd) tek utgangspunkt i økonomisk teori 
som seier at ein kan oppnå samfunnsøkonomisk optimal ressursbruk dersom prisen på eit gode blir sett 
lik marginalkostnaden ved å frambringe godet for konsum. A v dette følgjer eit bærande prinsipp i 
fastsetjinga av bruksavhengige ledd om at brukarane av overføringsnettet skal stillast ovanfor ein pris 
som er lik den marginale kostnad desse aktørane påfører nettet I nettverksemda er som oftast 
kostnadene knytt til dei marginale tapa lågare enn einskapskostnaden (gjennomsnittskostmiden) som 
krevast for å frambringe godet for konsum. Dei resterande kostnadene, samt ein rimeleg avkastning på 
investert kapital ved effektiv drift vert dekt gjennom dei andre ledda. 

Dei bruksavhengige ledda er samansett av eit energiledd og i enkelte tilfelle eit kapasitetsledd. I 
overføringsnett utan avgrensingar i kapasitet vil den einaste kostnaden som brukarane påfører vere den 
marginale tapskostnad ved innmating og uttak. I tilfelle med avgrensingar i kapasitet vil det i tillegg 
vere ein marginal kostnad lik den marginale betalingsvilje for den kraft som kunne ha vore selt til 
marknadspris, dersom det ikkje hadde vore for avgrensingane. 

Bruken av marginaltapsprinsippet er heimla i forskrift om nettverksemda § 13-3, andre ledd, der det 
heiter at: 

Energi/eddet skal som hovedregel fastsettes på grunnlag av marginale tapskostnader i nettet. 

Bruk av marginaltapsprinsippet samsvarar med føringar som følgjer av forskrift om produksjon, 
omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi av 12. juli 1990 nr.959 (energilovforskrifta). 
Fram til 1. januar 2002, heitte det i § 4-4 b) tredje ledd andre punktum at: 

Tariffene bør i størst mulig grad gjenspeile belastningen på nettet. 

Etter OED si revidering av energilovforskrifta, gjeldande frå 1. januar 2002 heiter det i § 4-4 d) andre 
ledd tredje punktum at: 

Tariffene skal utformes slik at de i størst mulig grad gir signaler om effektiv utnyttelse og 
effektiv utvikling av nettet. 

I høyringsutkastet til endringar i energiforskrifta uttalte OED mellom anna at tariffar som avspeglar 
belastninga på nettet er eit verkemiddel for å gi signal om effektiv utnytting av nettet. 

Statnett nyttar ein nettmodell som tek omsyn til prognosert last, produksjon, forbruk og eksport/import 
for å fastsetje dei marginale tapsprosentane i kvart enkelt sentralnettspunkt. Denne modellen byggjer 
på ei rekkje føresetnader, og er ei tilnærming til røyndommen. I tilfelle der prognostisert lastflyt 
samsvarar med faktisk lastflyt er det ein aksept i fleire fagmiljø for at modellen som blir nytta av 
Statnett gir tilnærma riktige marginaltapssatsar for dei ulike utvekslingspunkta. I periodar der 
prognosane ikkje er korrekt, kan den fastsette marginaltapssatsen til ein viss grad avvike frå det som er 
optimalt. Det samme vil vere gjeldande i tidsavsnitt innanfor perioden der det er avvik mellom 
prognostisert og faktisk lastflyt. Ein høgare frekvens på prognoseperiodane har vore vurdert for å få eit 
betre samsvar mellom prognose og faktiske tilhøve. Fordelane ved å auke prognosefrekvensen må 
likevel målast opp mol dei kostnadene delte krev. 

EnergiIeddet vert utforma med grunnlag i to faktorar; systempris og marginaltapssatsen. Desse 
multipliserast med utveksla energi per time for å finne dei marginale kostnadene nelteigar påfører 
neltet ved utveksling. Korkje systempris eller marginaltapssats kan direkte styrast frå underliggjande 
aktørar knytt til SE silt regionalnelt. Begge desse faktorane auka frå 2000 til 2001 og førte til eit 
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høgare energi ledd i utvekslingspunkt Stakaldefoss og gir denned og ein signaleffekt, som 
underliggjande netteigar synleggjer for sine kundar gjennom tarifferinga. NVE vil her peike på at 
netteigar i tillegg er ansvarleg for å gi signal (gjennom energileddet) om korleis marginale tap blir 
påverka av ein marginal endring i innmating frå produksjon i deira eige nett, jf. § 16-1 i forskrift om 
kontroll av nettverksemda. Frå og med 1. januar 2003 er regionalnettseigar pålagt å utarbeide eit 
energi ledd som reflekterer marginale tap i kvart av dei enkelte tilknytingspunkta i nettet, jf. § 14-1. 
Denne marginaltapsberekninga i regionalnettet vil igjen gi signal til alle kundar tilknytt regionalnettet. 
Avhengig av prognosefrekvens og lastflyt i nettet kan dette gi signal som går i motsett retning av dei 
signal som følgjer av marginaltapsberekningane i sentralnettet. Samla sett skal kundar som er knytt til 
SE sitt regionalnett få signal om marginale tap frå sentralnettet, korrigert for dei marginale tapa som 
påførast internt i regionalnettet. 

SE ser ikkje at incentiva som skal følgje av marginaltapsprinsippet når fram til dei som "ser utgiftene". 
Dei peiker på eit konkret eksempel i deira eige nett. Her er transfonnatoren mellom sentralnettet og 
underliggjande nett i enkelte periodar sterkt overbelasta på grunn av kraftleveranse mot sentralnettet. 
SE meiner at signala som følgjer av marginaltapsprinsippet (lågare uttak og auka innmating) kan føre 
til at transfonnatoren vil falle ut på grunn av overbelastning. NVE vil at marginaltapsprinsippet skal gi 
signalar om at innmating kan gi lågare marginale tap i sentralnettet. Som systemansvarleg må Statnett 
sjå til at kapasitet i dei enkelte utvekslingspunkt ikkje vert overskride. Dette skjer mellom anna ved 
mothandel som påfører Statnett ein kostnad. 

SE påpeikar i klagen at deira område blir belasta med eio høg marginaltapsberekning. SE finn det lite 
akseptabelt at kundar ideira nettområde får høgre kostnader samanlikna med kundar i store deler av 
landet elles, når den nærast direkte bakgrunnen for dette er avhengig av den områdevise 
investeringstakten i sentralnettet. 

Statnett er tillagt oppgåva som systemansvarleg i det norske kraftsystemet. Med systemansvaret 
følgjer det plikter som Statnett må ta omsyn til. I Ot.prp nr.56 (2000-2001) heiter det blant anna at: 

"Systemansvaret skal bidra til å sikre et samfunnsmessig rasjonelt og effektivt kraftsystem, og 
derigjennom bidra til en samfunnsmessig rasjonell utnyttelse av kraftressursene." 

Dette er i tråd med fonnålsparagrafen i Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og 
fordeling av energi m.m. (energilova). I St.prp. nr. 1 (2001-2002) har det blitt gjort ein gjennomgang 
av Statnett si organisering og oppgåver.. Her er pliktene som følgjer av systemansvaret utdjupa: 

"Systemansvarlig skal bidra til at overføringsnettet bygges ut på en samfunnsmessig rasjonell 
måte, herunder har systemansvarlig et spesielt ansvar for å overvåke de totale 
samfunnsøkonomiske kostnadene ved flaskehalser og bidra til at samfunnsmessig rasjonelle 
investeringer gjennomføres. Ved knapphet på overføringskapasitet skal Statnett vurdere ulike 
alternativer, eksempelvis systemmessige tiltak, investeringer i nett og nye 
utenlandsforbindelser. Som grunnlag for investeringsbeslutninger må Statnett gjennomføre de 
nødvendige samfunnsøkonomiske analyser." 

Frå NVE si side er det viktig at Statnett som systemansvarleg, til ei kvar tid kart legg trangen for 
innføring av systemmessige tiltak, nye investeringar eller sambinding med utlandet. Dette behovet skal 
ta utgangspunkt i det som er samfunnsøkonomisk optimalt og må såleis mellom anna vurdere høge 
marginale tap. Det at det er høge marginale tap i sentralnettspunkt på nordvestlandet og avgrensingar 
inn til området treng likevel ikkje i seg sjølv å utløyse eit behov for investering i sentralnettet på 
bakgrunn av samfunnsøkonomisk optimalitet. I enkelte høve kan det vere samfunnsøkonomisk 
optimalt å utsettje investeringane. 

Statnett søkte den 10. april 2000 om konsesjon til bygging og drift av ei ca. 40 km lang 132 kV 
kraftleidning frå Fardal transformatorstasjon i Sogndal kommune til Mel kraftverk i Balestrand 
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kommune, samt utviding av Fardal transformatorstasjon. Statnett grunna søknaden med eit behov for 
forsterkningar av sentralnettet mellom Fardal og Stakaldefoss. NVE gav i vedtak dagsett 5. april 2001 
Statnett anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillating med nokon endringar. I denne sakshandsaminga 
blei det mellom anna sett på dei systemmessige verknadene og samfunnsøkonomiske vurderingane 
som blir lagt til grunn frå Statnett si side. Vedtaket vart seinare påklaga av stølseigarar. NVE sitt 
vedtak blei (med nokre få endringar) likevel oppretthalde av OED i vedtak dagsett 30. november 200 1. 

Det marginaltapsprinsipp som vert nytta i sentralnettet, samsvarar med intensjon i lovverk og 
forskrifter. Trass i einskilde manglar ved Statnetts metodikk for å fastsetje dei marginale tapa. gir den 
etter NVE sitt syn dei ønska signal ovanfor kundar tilknytt nettet. Med bakgrunn i konsesjonssøknad 
og påfølgjande sakshandsaming i NVE kan ikkje NVE sjå at Statnett har forsømt nokon av dei 
pliktene som følgjer med systemansvaret for det gjeldande området. 

Med helsing 

seksjonssjef 

Kopi: Statnett SF 

Postboks 5192 Majorstua 

0302 OSLO 

/1t.~J~ 
Nils SpjelJnæs 
førstekonsulent 
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Klage på fastsettelse av anleggsbidrag til Kragerø Golfpark AS 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
769405 08971 

Kragerø Golfpark er uenig i fastsettelsen av anleggsbidraget ved tilknytning til Kragerø Energi 
sitt overføringsnett i området. Etter NVEs vurdering har ikke Kragerø Energi handlet i strid 
med forskriften. NVE har derfor ikke grunnlag for å pålegge Kragerø Energi å endre 
beregningen av anleggsbidraget. 

Kragerø Golfpark AS ved advokat Cathrine Hambro i Advokatfinnaet Schjødt AS (Golfparken) har i 
brev av 14. desember 2001 klaget på fastsettelse av anleggsbidraget ved tilkobling til Kragerø Energi 
AS sitt overføringsnett. Golfparken har kommet med ytterlige synspunkter til saken i brev av 15. 
februar, 3. april og 18. april 2002. Vi viser også til Golfparkens brev av 2. oktober 2001 om 
fastsettelse av anleggsbidrag og møte mellom Golfparken og NVE 18. oktober 2001. 

Kragerø Energi har gitt sine kommentarer til saken i brev av 23. januar 2002. Det er i tillegg avholdt et 
møte mellom Kragerø Energi og NVE 26. april 2002 om hvilke planer som foreligger mht. 
nettutbygginger i området. 

Partenes anførsler 

Golfparken opplyser at det planlagte utbyggingsprosjektet i Stabbestad i Kragerø kommune omfatter 
bygging av golfbane, inntil 150 hytter og et hotell. Golfparken anfører at deler av de nettutbygginger 
som må gjennomføres for å tilknytte Golfparken er å anse som maskete nett eller som radielle 
fellesnett, og at dette begrenser Kragerø Energi sin mulighet for innkreving av anleggsbidrag. 

Golfparken mener også at en del at de arbeider og investeringer som er planlagt gjennomført er å anse 
som reinvesteringer i eksisterende nett, og at dette er investeringer som Kragerø måtte ha gjennomført 
uavhengig av Golfparkens tilknytning. Golfparken mener derfor at Kragerø Energi ikke kan kreve 
anleggsbidrag for disse anleggene. 

Kragerø Energi mener de har holdt seg innenfor forskriftens bestemmelser ved fastsetting av 
anleggsbidraget til Golfparken. Nettselskapet er av den oppfatning at de nettanlegg som skal bygges er 
verken å oppfatte som masket nett eller radielt fellesnett. Kragerø Energi viser også til at den 
bestående II kV linjen ikke ville kunne dekke Golparkens etterspurte effektbehov. Kragerø Energi har 
også vist til at det ikke foreligger planer om å forsyne andre kunder via den planlagte 22 kV kabelen. 
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NVEs vurdering 

Om kriteriene for når nettselskapet kan innkreve anleggsbidrag framgår det i § 17-5, først ledd i 
forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. 
mars 1999 nr. 302 bl.a. at nettselskapene kan innkreve et an\eggsbidrag til dekning av 
anleggskostnadene ved "nye nettilknytninger". Det er ingen tvil om at Golfparkens planlagte 
tilknytninger i området åpner for at Kragerø Energi kan fastsette et anleggsbidrag som skal betales av 
kunden. 

Eksisterende høyspenningsanlegg inn til det aktuelle området består i dag aven 11 kV linje. Ledig 
overføringskapasitet i denne linjen er for liten til å dekke Golfparkens effektbehov. Kragerø Energi har 
derfor lagt til grunn at det må legges en 22 kV kabel parallelt med II kV linjen fra 0rvik til 
Stabbestad. Denne høyspenningslinjen forutsettes å forsyne alle planlagte bygninger innenfor 
Golfparkens område via fem nettstasjoner. 

Om beregningen av anleggsbidraget heter det i forskriftens § 17-5, femte ledd at anleggsbidragets 
størrelse "kan maksimalt settes til anleggskostnadfor anlegget minus tilknytningsgebyr". Det følger 
av denne bestemmelsen at nettselskapet kan kreve at kunden dekker inntil 100 prosent av de 
investeringskostnader som nettilknytningen utløser. Dette gjelder imidlertid ikke når tilknytningen 
utløser forsterkninger i såkalte " radielle fellesanlegg" og i "maskete nett", jf. § 17-5, tredje og fjerde 
ledd. 

NVE oppfatter at de planlagte trafostasjoner og underliggende lavspenningsnett er å anse som 
kundespesifikke nettanlegg som kun vil betjene bygninger og andre installasjoner (bl.a. 
pumpestasjoner og renseanlegg) som inngår i Golfparkens utbyggingsprosjekt. Det er derfor NVEs 
vurdering at Kragerø Energi med støtte i forskriftens § 17-5 kan kreve at Golfparken dekker alle 
investeringskostnader som vedrører lavspenningsanleggene, inkl. nettstasjonene på Golfparkens 
område. 

Radielle overføringslinjer er å forstå som nettanlegg som forsyner en avgrenset og identifiserbar 
kundegruppe. Den planlagte 22 kV kabelen fra 0rvik til Stabbestad kan etter NVEs vurdering 
oppfattes som et radielt nett, og følgelig kan § 17-5, tredje ledd ha gyldighet i denne saken. Siden 
paragrafens tredje og fjerde ledd gjensidig utelukker hverandre, følger det eksplisitt av denne 
slutningen at den aktuelle høyspenningslinjen ikke er å forstå som et masket nett. Forskriftens § 17-5, 
fjerde ledd vil derfor ikke.komme til anvendelse i dette tilfellet. 

For at § 17-5, tredje ledd skal komme til anvendelse må nettet være av radiell karakter og samtidig må 
det kunne regnes om et ''fellesanlegg''. Dette kriteriet innebærer at andre kunder enn Golfparken må 
kunne nyttiggjøre seg av den planlagte 22 kV kabelen for at § 17-5, tredje ledd skal ha gyldighet, dvs. 
om Golfparken kun skal betale en ''forholdsmessig ander' av investeringen i denne 
høyspenningskapelen. 

En 22 kV kabel vil ha større overføringskapasitet enn Golfparkens antatte effektbehov som er beregnet 
til vel 2,3 MW. Denne høyspenningskabelen vil derfor ha kapasitet til også å forsyne andre kunder i 
området. For at § 17-5, tredje ledd skal komme til anvendelse må det imidlertid sannsynliggjøres at 
andre kunder vil benytte seg av den ledige kapasiteten. I følge Kragerø Energi er selskapet ikke kjent 
med at det foreligger konkrete utbyggingsplaner i området som vil kunne nyttiggjøre seg av den ledige 
overføringskapasiteten i den planlagte kabelen. Denne innebærer at i overskuelig framtid er det grunn 
for å tro at kabelen kun vil forsyne Golfparkens planlagte utbygginger. Det er derfor NVEs vurdering 
at forskriftens § 17-5, tredje ledd i utgangspunktet ikke vil komme til anvendelse i den aktuelle saken. 
Det må også påpekes at en 22 kV kabel må kunne anses som den lavest aktuelle nettdimensjonering i 
forhold til Golfparkens beregnede behoveffektbehov, og uansett er det marginale kostnadsforskjeller 
mellom bygging aven II og 22 kV linje. 
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Vi vil imidlertid vise til § 17-5. sjuende ledd der det heter at "Nettselskapet kanfordele 
anleggsbidraget mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunktet for ferdigstillelse av anlegget og 
kunder som bLir tilknyttet på et senere tidspunkt. men senest innen ti år etter ferdigstilleLse av 
anLegget. Fordelingen kan skje iform aven etterberegning av anleggsbidraget, når nye kunder bLir 
tilknyttet eller ved at nettseLskapet forskutterer investeringskostnadene og fastsetter anleggsbidraget 
andelsvis overfor de kunder som etter hvert blir tilknyttet nettet.". Denne bestemmelsen innebærer at . 
Kragerø Energi og Golfparken kan inngå en avtale om at anleggsbidraget for 22 kV kabel skal 
reberegnes om nye kunder tilknyttes dette høyspenningsnettet. 

NVE har ikke vurdert anleggsbidragets størrelse eller de forutsetninger som Kragerø Energi for den 
aktuelle tilknytningen. NVE forutsetter imidlertid at Kragerø Energi legger til grunn 
konkurransedyktige priser og en fornuftig ressursbruk. Det framgår for øvrig av dokumentasjonen i 
saken at Golfparken har benyttet teknisk/økonomisk konsulentbistand. Det er derfor grunn for å anta at 
Golfparken er i stand til å vurdere de vilkår Kragerø Energi har benyttet ved sin beregninger. 

Vedtak 
NVE kan ikke se at Kragerø Energi har brutt med § 17-5. Anleggsbidrag i forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet. NVE har derfor ikke grunnlag for å reagere overfor Kragerø Energi slik denne saken 
er framstilt. 

Med hilsen 

d.'~MeAaÅ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør ~~~ 

Tore Langset 
seks j onss jef 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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Tariffering av hytte/fritidsboliger i Sjøfossen Energi AS 
forsyningsområde 

RØD KOP' 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
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Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 
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NO 970205 039 MVA 
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Vi viser til Deres brev mottatt av NVE den J 4. januar 2002, der De klager på nettleien for 
hytter/fritidsboliger i Sjøfossen Energi AS sitt forsyningsområde. NVE har vurdert klagen i henhold til 
bestemmelsene i Energiloven og tilhørende forskrifter. På bakgrunn av den informasjonen NVE sitter 
med i denne saken kan vi ikke se at tariffutformingen som Sjøfossen Energi AS praktiserer strider mot 
gjeldende regelverk. 

Det vises til klage fra Sverre Engen mottatt av NVE den 14. januar 2002 vedrørende Sjøfossen Energi 
AS (SE) sin innkreving av nettleie for hytter og fritidsboliger og SE sine kommentarer av 18. april 

2002 til klagen. 

A v brevet fremgår det at klager oppfatter det slik at SE i sin innkreving av nettleie diskriminerer 
enkelte kundegrupper og at utformingen av tariffer dermed er i strid med de bestemmelser som følger 
av Forskrift av Il. mars 1999, nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 
nettvirksomheten og overføringstariffer (forskrift om kontroll av nettvirksomheten). Klager viser i den

anledning til differanser i den samlede avregningen av fastledd og energiledd mellom de to 
kundegruppene, H4 og H4H ved forskjeller i energiuttak. 

SE peker i sine kommentarer på at nettkostnadene fordeles mellom kundegruppene på bakgrunn av 
kundegruppens relative andel av effekt og energi. SE viser til at 73 % av nettkostnadene ikke dekkes 
inn gjennom de marginale taps kostnadene i nettet og kundespesifikke kostnader. De marginale 

tapskostnadene i SEs forsyningsområde oppgis til 3,5 %. Etter SEs syn må kundegruppens andel av 
maksimaleffekt i nettet må veie tyngst ved innkreving av de øvrige faste kostnadene i nettet ettersom 
effekt benyttes til fordeling av øvrige faste kostnader i nettet. SE legger således til grunn en forskjellig 
brukstid mellom de to gruppene. For husholdningskunder har SE benyttet 3000 timer, mens det for 
hyttekunder/fritidsboliger er lagt til grunn en brukstid på 1500 timer. Avslutningsvis hevder SE at 
kundegruppering, kostnadsfordeling og tariffering er foretatt ut fra et ønske om rettferdighet mellom 
kundegruppene. 
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NVEs vurdering 

Kostnadene i overføringsnettet på kort sikt er knyttet til de elektriske tapene i ledningene og til faste 
kapital- og vedlikeholdskostnader. I et typisk distribusjonsnett kan energikostnadene til marginale tap i 
ledningene utgjøre rundt 4 øre/kWh, eller omtrent 20 % av de samlede kostnadene ved levering av 4 

strøm. De resterende kostnadene er faste og varierer således ikke med uttaket. 

I forskrift om kontroll av nettvirksomheten § 14-2 heter det at kunder i distribusjonsnettet uten 
effektavregning (dvs. husholdninger m.m.) skal avregnes etter et fastledd og et energiledd. Fastleddet 
skal dekke kundespesifikke kostnader (knyttet til måling, avregning, fakturering, abonnement og 
tilsyn) og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet. Energileddet skal dekke marginale 
tapskostnader i nettet og kan i tillegg dekke en andel av de øvrige kostnader som ikke dekkes inn 
gjennom fastleddet. 

NVE har akseptert at energiverk deler sine kunder i tariffgrupper basert på typiske og sammenfallende 
uttaksprofiler, brukstid, osv. i de ulike gruppene. For lavspentkunder uten effektmåling har dette gitt 
seg utslag i at mange energiverk har følgende inndeling i tariffgrupper; næringskunder, 
husholdningskunder og hyttekunder (fritidsboliger). 

I forskrift av 7. desember 1990 nr.959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling 
av energi (energilov forskriften) het det frem til 31. desember 2001 at konsesjonæren ikke måtte 
diskriminere mellom brukere av nettet, men tilby like tariffer justert for leveringskvalitet, brukstid 
med mer. Ved revideringen av energilovforskriften uttalte departementet i høringsutkastet at: 

Gjeldende ordlyd i § 4-4 bokstav b tredje ledd om at konsesjonæren må tilby like tariffer fjernes i ny 
bokstav d, men er i varetatt gjennom at punkttariffene skal være ikke-diskriminerende. Endringen i 
ordlyden innebærer ikke at konsesjonærene i større grad tillates å tilby ulike tariffer. 

Det presiseres også at tariffene kan differensieres, men at differensieringen ikke kan være vilkårlig. 
Tariffene kanfor eksempel differensieres etter nettnivå,jorskjeller i brukstid ogfordeling over 
tidsperiode eller etter avtale om utkobling. En eventuell differensiering må kunne begrunnes ut fra 
relevante nettforhold og kriteriene må være objektive og kontrollerbare. 

Endringen i energilovforskriften medførte en tilsvarende endring i forskrift om kontroll av 
nettvirksomheten. I forskrift om kontroll av nettvirksomheten heter det således at tariffene kan 
differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold. 

Brukstid måles i timer og er forholdet mellom årets energiuttak (kWh) og maksimaleffekt (kW). Gitt 
at samme energimengde overføres, vil kort brukstid (relativt høyt effektuttak) medføre at nettet må 
dimensjoneres sterkere sammenlignet med lang brukstid (relativt lavt effektuttak). Et sterkt nett er mer 
kostnadskrevende enn et mindre sterkt nett. Videre vil en typisk hyttekunde/fritidsbolig (med relativt 
kort brukstid i mindre grad bidra til dekning av de faste kostnadene i nettet, p.g.a. lavere samlet 
energiuttak. På bakgrunn av dette er det NVEs syn at forskjeller i brukstid og gjennomsnittlig forbruk 
mellom kundegruppene gir et grunnlag for å differensiere tariffene mellom kundegruppene. 

Sjøfossen Energi AS har oppgitt til NVE at de gjeldende tariffer for husholdninger består av et 
fastledd på 1500 kr/år og et energiledd på 21,41 (sommer) og 23,95 (vinter) øre/kWh. Gjennomsnittlig 
energi ledd for husholdninger blir ifølge SE, 22,95 ørelkWh. For hyttekunder/fritidsboliger er 
fastleddet satt til 2370 kr/år, mens energi leddet er 23,54 øre/kWh. 

Etter NVEs beregninger blir den utregningen som klageparten viser til ikke korrekt. Det kan virke som 
det er tatt utgangspunkt i et energiledd på 30,6 ørelkWh, noe som da også ble vurdert av SE for 2002. 
Gjeldende energiledd for hyttekunder/fritidsboliger innebærer således at differansen mellom de to 
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kundegruppene blir lavere enn det som kommer frem i klagen fra Sverre Engen. Eksempelvis vil det 
etter NVEs beregninger være en differanse mellom en husholdningskunde og hyttekunde/fritidsbolig 
på ca. 940 kroner ved et samlet energiuttak på 12000 kWh/år. 

NVE har i behandlingen av konkrete saker godtatt separate tariffer for hytter/fritidsboliger der 
tariffene settes høyere enn for husholdninger. NVE vil allikevel gjøre oppmerksom på at selv om det 
gis en åpning for en differensiering av tariffene mellom husholdnings- og hyttekunder, så skal ikke en 
typisk (gjennomsnittlig) hyttekunde betale mer til dekning av faste- og bruksuavhengige kostnader i 
nettet enn en typisk husholdningskunde med samme nettilknytning. når en tar utgangspunkt i et 
gjennomsnittlig marginalt tap i nettet. 

Hvis en forutsetter at de marginale tapskostnadene i nettet er 3.5 ørelkWh i gjennomsnitt, betyr dette at 
husholdningskunder og hyttekunder/fritidsboliger betaler henholdsvis 19,45 og 20,04 ørelkWh av 
energi leddet til dekning av faste kostnader i nettet. Fra SEs regnskapsrapportering til NVE for 2000 
finner vi at gjennomsnittlig forbruk for en husholdning er 19372 kWh. mens det for 
hyttekunder/fritidsboliger er 4682 kWh. SE hadde i samme periode 1672 husholdningskunder og 1117 
hyttekunder/fritidsboliger. Med et fastledd på 1500 kr/år for husholdningskunder og 2370 kr/år for 
hyttekunder/fritidsboliger vil en typisk (gjennomsnittlig) husholdningskunde bidra med 5268 kr/år til 
dekning av de faste kostnadene i nettet, mens en hyttekunde/fritidsbolig typisk vil bidra med 3308 
kr/år. Den typiske husholdningskunden bidrar altså med 1960 kr/år mer til dekning av de faste 
kostnadene i nettet. 

Konklusjon 

På bakgrunn av den informasjon NVE har mottatt i denne saken kan vi ikke finne at tarifferingen av 
hyttekunder/fritidsboliger som praktiseres av SE er i strid med gjeldende regelverk. 

Med hilsen 

Kopi: Sjøfossen Energi AS 
8140 INNDYR 

;fIi-Sr/JL 
Nils Spjeldnæs 
førstekonsulent 
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Spørsmål angående tariffering av hyttekunder i Valdres Energiverk 
AS forsyningsområde 
Vi viser til Deres brev av 13.februar 2002, der De har spørsmål knyttet til nettselskapenes ramiiier for 
utforming av nettleie og om den tariffutformingen Valdres Energiverk AS praktiserer ligger inn~nfor 
disse. Henvendelsen er blitt vurdert i henhold til bestemmelsene i Energiloven og tilhørende 
forskrifter. Med bakgrunn i den informasjonen somforeligger kan ikke NVE se at den , 
tariffutformingen som praktiseres av Valdres Energiverk AS strider mot gjeldende regelverk. 

Det vises til henvendelse datert 13. februar 2002 fra Jon Frigstad, samt Valdres Energiverk AS 
(VEAS) sine kommentarer av 29. april 2002 (vedlagt). 

Jon Frigstad viser i brevet til at fastleddet for hyttekunder er økt fra 1550 kr/år i 2001 til 2480 kr/år i 
2002. For Frigstads del med et årsforbruk på 1211 kWh, innebærer dette en økning i nettleien fra 1808 
til 2693 kr/år. Frigstad retter avslutningsvis spørsmål til NVE om de nye satsene til VEAS er innenfor 

de retningslinjer som foreligger. 

VEAS peker på at de har benyttet EBLs punkttariffmodell for beregning av sine tariffer. Fra 1. januar 
2002 har de foretatt en omfordeling av nettariffene, noe som medførte en økning av fastleddet og en 

reduksjon avenergileddet. Omfordelingen fører i følge VEAS til en høyere nettleie for kunder med 

årsforbruk mindre enn 20000 kWh, mens kunder med årsforbruk over 20000 kWh vil få en lavere 

nettleie. 

NVEs vurdering 

Netteier er selv ansvarlig for å utarbeide tariffer (nettleie) som er i samsvar med bestemmelsene i Lov 

av 29 . juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. 

(energiloven) og tilhørende forskrifter. Skulle NVE få informasjon som tyder på at nettselskap har 
utarbeidet tariffer som er i strid med disse bestemmelser, har NVE rett til å pålegge nettselskapet å 

endre sine tariffer. I Forskrift av Il . mars 1999, nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, 

inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (forskrift om kontroll av nettvirksomheten) § 18-2 
heter det at "Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg som er nødvendig for 
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gjennomføring av denne forskrift og vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges vassdrags- og 
energidirektorat i medhold av energiloven" 

Gjennom forskrift om kontroll av nettvirksomheten, fastsetter NVE rammer som tariffene skal 
utarbeides innenfor. Forskriften sier at tariffene for kunder i distribusjonsnettet uten effektavregning 
skal avregnes etter et fastledd og et energiledd. Energileddet skal som et minimum dekke marginale 
tapskostnader i nettet, noe som i et typisk distribusjonsnett utgjør mellom 4-5 ørelkWh. Fastleddet skal 
som et minimum dekke kundespesifikke kostnader. Fordeling av de resterende kostnader på 
energiledd og fastledd, er det opp til nettselskapet selv å fastsette. VEAS har i 2002 en hyttetariff som 
består av et fastledd på 2480 kr/år og et energiledd på 17,63 ørelkWh (tallene er inkl. mva.). De fleste 
nettselskap har utarbeidet husholdnings- og hyttetariffer hvor energileddet dekker en betydelig andel 
av de faste kostnadene, dette gjelder også VEAS. Selv etter økningen av fastleddet og reduksjonen i 
energileddet fra 2001 til 2002, blir en vesentlig del av de faste kostnadene dekket inn gjennom 
energileddet i tariffen. Dette vil gi en økonomisk gevinst for kunder med et relativt lavt energiforbruk. 
NVE vil også påpeke at størrelsen på energileddet for VEAS sine kunder ikke i større grad avviker fra 

landsgje~!12_f!..1sEittet. 

Nettselskapet har monopol på levering av kraft innenfor sitt geografiske område. Uten regulering kan 
nettselskapet som monopolist ta så høy tariff og avkastning han ønsker. Dette er i all hovedsak den 
økonomiske begrunnelsen for at nettselskap blir regulert av NVE. Hvert år blir nettselskapene tildelt 
en inntektsramme av NVE som sier hvor stor inntekt selskapet kan hente inn gjennom 
nettvirksomheten. Hvis selskapet henter inn mer gjennom tariffen enn hva inntektsrammen tillater er 
nettselskapet forpliktet til å betale dette tilbake gjennom lavere nettleie i de påfølgende år. Tar 
nettselskapet inn mindre enn hva som fremkommer av inntektsrammen, har de anledning til å hente 
dette inn gjennom høyere tariffer i de påfølgende år. Dette blir kontrollert ved at nettselskapene plikter 
å levere inn regnskapsrapportering til NVE for hvert år. 

Konklusjon 

Nettselskapene er altså selv ansvarlig for å utarbeide tariffer som ikke er i strid med bestemmelsene i 
energiloven og tilhørende forskrifter. Hvis NVE mottar informasjon om at nettselskap har utarbeidet 
tariffer som er i strid med regelverket, har NVE gjennom forskrift om kontroll av nettvirksomheten § 
18-1 mulighet til å pålegge nettselskapet å endre sine tariffer. På bakgrunn av den informasjon NVE 
sitter med i denne saken, finner vi imidlertid ikke at den hyttetariffen som VEAS praktiserer er i strid 
med regelverket. 

Med hilsen 

;/t~·JL~ 
Nils Spjeldnæs 
førstekonsulent 
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Klage på husholdningstariff og overgangsperiode etter sammenslåing 

Vi viser til Deres e-post til NVE datert 5. februar 2002 hvor De klager på høy husholdningstariff 
hos Eidsiva Energinett. De har videre spørsmål til hvorvidt et nettselskap kan operere med ulike 
tariffer etter en sammenslåing. 
NVE har vurdert saken i henhold til forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, kontroll 
av nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 nr. 302. 
NVE finner ikke at den husholdningstariffen som Eidsiva Energinett praktiserer er i strid med 
forskriftens bestemmelser. Etter NVEs vurdering har Eidsiva Energinett en forskjell i 
gjennomsnittlig tariff i de opprinnelige nettområdene til Hedmark Energi og Eidsiva som er 
tilstrekkelig stor for å tillate en overgangsperiode på inntil tre år. 

I Deres e-mail skriver de at Eidsiva er dyrest i landet med en husholdningstariff hvor fastleddet er 
2778 kr/år og energileddet er 20, 6 ørelkWh, og ber NVE sjekke om Eidsiva opererer i henhold til 
gjeldende regelverk. 

Husholdningstariffen hos Eidsiva Energi 

Eidsiva har en relativt høy husholdningstariff hvor både fastledd og energiledd er høyere enn 
landsgjennomsnittet. Det er likevel ikke slik at Eidsiva har den høyeste tariffen i landet. En oversikt 
over de ulike norske nettselskapenes husholdningstariffer finnes på NVEs hjemmeside på internett. 
Hvis en slik oversikt skulle være av interesse og De ikke har tilgang på internett, kan De kontakte 
NVE og få tilsendt denne informasjonen per post. 

NVE regulerer nettselskapene ved at de hvert år blir tildelt en inntektsramme som sier hvor mye 
inntekt selskapet kan hente inn gjennom nettvirksomheten. Inntektsrammen blir fastsatt på bakgrunn 
av kostnader dokumentert i regnskapsrapportering som selskapene gjør til NVE hvert år. Hvis 
selskapet henter inn mer gjennom tariffen enn hva inntektsrammen tillater er nettselskapet forpliktet til 
å betale dette tilbake gjennom lavere tariffer i de påfølgende år. Tar nettselskapet inn mindre enn hva 
inntektsrammen tillater, har de anledning til å hente dette inn gjennom høyere tariffer de påfølgende 
år. 
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Tariffen skal gi nettselskapet inntekt til dekning av inntektsrammen. Den totale størrelsen på tariffen 
kan variere mellom ulike deler av landet eller innenfor en region. Mye av forskjellen i tariffene 
mellom ulike everk kan forklares av forskjeller i topografiske og/eller klimatiske forhold, samt i 
hvilken grad bebyggelsen er konsentrert eller ikke. Et spredtbygd område er mer kostnadskrevende 
enn et tettbygd område. Felles for disse faktorene er at everkene ikke kan endre dem I tillegg kan 
forskjellen i effektivitet mellom de ulike selskapene også kunne bidra til ulikheter i tariffen. NVE har 
en metode for å måle denne effektiviteten. 

Forskriften sier at tariffen for en husholdning skal bestå av et fastledd og et energiledd. Fastleddet skal 
som et minimum dekke kundespesifikke kostnader, mens energi leddet som et minimum skal dekke 
kostnader ved marginale tap. Fordeling av de resterende kostnadene på fastledd eller energiledd er det 
i stor grad opp til nettselskapet selv å bestemme. Gitt lik inntektsramme kan altså to ulike selskap ha 
valgt ulik fordeling mellom fastledd og energiledd. 

NVE kan ikke finne at den husholdningstariffen som Eidsiva praktiserer er i strid med bestemmelsene 
i energiloven og tilhørende forskrifter. . 

Ulike tariffer ved sammenslåing av nettselskap 

De skriver videre i Deres e-post at Eidsiva også opererer i Oppland og at husholdningskundene der har 
en lavere tariff. Dette er fordi tidligere Hedmark Energi og Eidsiva Energinett har fusjonert. Eidsiva 
skriver i sitt brev av 04.06.02 at fusjonen regnskapsmessig fant sted fra 01.01.2001 og rent praktisk 
(konserndannelsen) skjedde 01.07.02. Ved sammenslåing av tilgrensende nett åpner forskriften for at 
det i visse tilfeller kan opereres med ulike tariffer i de opprinnelige områdene i en overgangsperiode 
på inntil tre år. Forskriftens § 17-6 første ledd sier: 

"Ved oppkjøp og sammenslåing av nett i tilgrensende nettområder skal det innføres like 
tariffer. Dersom tariffene i forkant var vesentlig forskjellig, kan ulike tariffer opprettholdes i 
en overgangsperiode på inntil tre år . ., 

NVE har antydet at en forskjell i gjennomsnittlig tariffnivå på rundt 20% kan anses som "vesentlig 
forskjellig". Hvis to selskap som fusjonerer har svært ulik tariffstruktur, kan lavere forskjeller anses 
som tilstrekkelig for å tillate en overgangsperiode på inntil tre år. . 

I brev av 11.02.02 ber NVE Eidsiva kommentere klagen fra Dem, samt underrette NVE om hvorfor de 
opprettholder ulike tariffer etter sammenslåingen. NVE mottar svar fra Eidsiva i brev av 19.02.02 hvor 
Eidsiva opplyser at de vil harmonisere tariffene i løpet av tre år. I brev av 01.03.02 og 15.03.02 ber 
NVE Eidsiva om ytterligere informasjon om størrelsen på forskjellen i den gjennomsnittlige tariffen. 
NVE mottar svar fra Eidsiva i brev av 19.03.03 og brev av 04.06.02. Eidsiva opplyser om at 
forskjellen i gjennomsnittlig tariff mellom tidligere Hedmark Energi Nett og Eidsiva Energinett var 
23%. NVE har sjekket dette i forhold til de tall som selskapene har opplyst i regnskapsrapportering til 
NVE for år 2000, og finner der at den oppgitte forskjellen i gjennomsnittlig tariff på 23% stemmer. 

På bakgrunn av dette finner NVE at Eidsiva Energinett gjennom forskriftens § 17-6 kan opprettholde 
ulike tariffer for de opprinnelige nettområdene i en overgangsperiode på inntil tre år. NVE tar 
utgangspunkt i at dato for fusjonen er 01.01.200 l, noe som betyr at senest innen 31.12.2003 skal 
tariffen være utjevnet innenfor det nye nettområdet til Eidsiva Energinett. Skulle eventuelle andre 
omorganiseringer skje innen den dato, skal NVE underrettes om dette og det vil på nytt bli tatt stilling 
til hvorvidt forskriften åpner for eventuelle overgangsperioder. 
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Konklusjon 

NVE finner ikke at den husholdningstariffen som Eidsiva Energinett benytter er i strid med gjeldende 
regelverk. 

Etter NVEs vurdering har Eidsiva Energinett en forskjell i gjennomsnittlig tariff i de opprinnelige 
nettområdene til Hedmark Energi og Eidsiva som er tilstrekkelig stor for å tillate en overgangsperiode 
på inntil tre år. Total utjevning skal være gjennomført innen 31.12.2003. 

Med hilsen 

~ Tore Langset 
seksjonssjef 

Kopi: Eidsiva Energinett AS 
Pb.224 
2601 LILLEHAMMER 

~:~~:-:~~~~ 
rådgiver 
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Linda og Marius Selvig har i brev av 12. mars 2002 klaget på Uvdal Kraftforsyning (UK) sin 
tariffering/fakturering av parets hytte på Dagalifjellet. Selvig klager på at de som kunde betaler 
"urimelig mye iforskjellige avgifter som er lite forståelige". Selvig har i sitt brev lagt ved 
årsavregningen for 200 l. 

UK har gitt sine kommentarer til saken i brev av 17. juni 2002. UK viser til at det for fritidsboliger 
benyttes tre a konto-regninger og en årsavregning. Målingen skjer ved selvavlesing en gang per år. 
UK opplyser at den faktura det vises til er en fellesfaktura for kjøp av kraft og overføringavlg1:lft. UI\. 
opplyser også til at enkelte tariffledd for overføring av kraft ble endret med virkning fr(il.apriI2001, 
og at dette medførte flere linjer på fakturaen. 

NVEs vurdering 

En kunde som er tilknyttet strømnettet og tar ut kraft fra nettet kjøper egentlig to goder, selve varen 
elektrisk kraft og transporten av denne. En kraftkunde må derfor i prinsippet inngå to avtaler, en avtale 
med kraftleverandøren og en avtale med nettselskapet for overføring av kraften. Kunden skal 
faktureres særskilt for hhv. kraft og overføring, men fellesfaktura kan benyttes. Ved bruk av 
fellesfaktura skal framgå de priser og avregningsgrunnlag (mengder) som er lagt til grunn for 
fakturaen. 

Selvig har i sitt brev lagt ved UKs årsavregning for 2001. Dette er en fellesfaktura og det framgår av 
fakturaen hva som gjelder kraftkjøpet ("kraft") og hva som gjelder kraftoverføringen ("nett"). 

Hva angår kraftkjøpet har Selvig inngått en avtale der kraftprisen justeres månedsvis. For at Selvig 
skal få en fullstendig oversikt over beregningsforutsetningene kreves at kraftuttaket spesifiseres 
månedsvis slik UK har gjort i dette tilfelle. NVE har derfor ingen prinsipielle innvendinger mot UKs 
fakturaspesifikasjon av kraftkjøpet. Vi kan også legge til at elektrisk kraft omsettes i et marked basert 
på fri konkurranse. Det er derfor opp til den enkelte kunde å avtale vilkårene for kraftkjøpet. I dette 
markedet er det for eksempel mulig å inngå kraftkjøpsavtaler med fast pris i avtaleperioden. 

Årsavregningen inneholder i tillegg beregningsforutsetninger for overføringen av kraft. UK benytter 
en tre-leddet tariff for fritidsboliger. Denne består av et fastledd målt som kr/år ("fastavgift"), et 
energiavhengig ledd målt som øre/kWh ("nettleie") og et ledd som avhenger av størrelsen på kundens 
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inntakssikringer målt som kr/A ("3-Jase 230"). UK benevner det sikringsavhengige tariffleddet også 
som "effektledd". 

Overføring av kraft er ikke konkurranseutsatt, og den enkelte kunde kan derfor ikke velge hvilket 
selskap som skal overføre kraften fram til tilknytningspunktet. Dette innebærer at de selskaper som 
eier nettanlegg og overfører kraft står i en markedsmessig monopolstilling. For å hindre at 
nettselskapene utnytter sitt monopol på overføring av elektrisk kraft reguleres nettselskapene gjennom 
diverse forskrifter. 

Regelverket for utarbeidelse av tariffene er nedfelt i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 nr. 302 (forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet). Forskriften setter både generelle og mer spesifikke krav til nettselskapene. NVE kan 
ikke se at UK gjennom den valgte tariff struktur har opptrådt i strid med bestemmelser i forskriften. 
NVE kan derfor heller ikke på dette grunnlag reagere overfor UK. 

Som nevnt benytter UK tre ei konto og en årsavregning for hyttekunder. Dette innebærer at 
årsavregningen inneholder både en avregningsdel gjeldende for 2001 og en a konto del. Samtidig har 
UK endret enkelte tariffledd "midt i året". Disse forholdene er i seg selv ikke i strid med regelverket, 
men medfører at informasjonsmengden på årsavregningen blir omfattende og komplisert. Dette er 
imidlertid vanskelig å unngå gitt at årsavregningen skal være fullstendig. I noen grad forsterkes dette 
av at årsavregningen er en fellesfaktura for både kraftkjøp og kraftoverføring. NVE kan heller ikke se 
at UK har opptrådt i strid regelverket mht. spesifikasjonen på omtalte årsavregning. Vi vil i denne 
sammenheng vise til forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og 
fakturering av nettjenester av 11. mars 1999 nr. 301. Begge de nevnte forskriftene er å tmne under 
NVEs nettsider på www.nve.no. 

På årsavregningen bruker UK målestørreisen "Stk" for det sikringsavhengige tariffleddet "3-Jase 230". 
"Stk" er her å forstå som ampere (A). Dettetariffleddet innebærer at tarifferingen avhenger av 
størrelsen på kundens sikringsstørrelse. UK har opplyst at selskapet nå har endret angivelsen av 
måleenheten for sikringsstørrelse fra "Stk" til "Amp". Det er for øvrig NVEs oppfatning at UK burde 
funnet et bedre benevnelse på dette tariffleddet, og at UK heller ikke bør omtale det som et effektledd. 

Vi vil også vise til § 13-5 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet som omhandler nettselskapets 
informasjonsplikt. Det framgår bl.a. her at nettselskapet på forespørsel er pliktig til å gi kunden 
informasjon om beregningsgrunnlaget for tariffene. 

Konklusjon 

Etter NVEs vurdering har ikke Uvdal Kraftforsyning opptrådt i' strid med forskriftens bestemmelser i 
sitt valg av tariffstruktur for sine hyttekunder eller i sin spesifikasjon på den aktuelle årsavregning. 

Med hilsen 

~ ---
! OL ~.~ 

Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

h~ 
~ 

Tore Langset 
seksjonssjef 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE 
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t;l0rges 
vassdrags- og 

. energidirektorat 

NVE 

Høland og Setskog Elverk 
Industrivn. 
1960 LØKEN 

o 4. 07. 2002 
Vår dato: 
Vår ref.: NVE 200201008-4 emt/ave 
Arkiv: XlHøland og Setskog Elverk 
Deres dato:: 13.03.2002 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Ame Venjum 
22959258 

Beregning av anleggsbidrag - Fritidsbolig 

RØD KOPI 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no· 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
769405 08971 

Vi vil i vurderingen av saken legge til grunn forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer av Il. mars 1999 nr. 302 (forskrift om 
kontroll av nettvirksomhet) slik denne lød per 2001. 

I følge HSE vil ikke eksisterende forsyningslinje til det aktuelle hytteområdet tilfredsstille de 
gjeldende kvalitetskrav for overføringsnettet eller gi den overføringskapasitet som de nye/ombygde 
hyttene krever. For å tilfredsstille kundenes økte effektbehov er det derfor nødvendig å forsterke det 
eksisterende ledningsnettet. Det heter i forskriftenes § 17-4, andre ledd at "Anleggsbidrag ved 
forsterkning aven tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser 
behov for forsterkning.". Etter NVEs vurdering er grunnlaget for å kreve anleggsbidrag med hjemmel i 
§ 17-4 oppfylt i dette tilfelle. Vi vil også vise til at i følge HSE ville det ikke vært aktuelt å forsterke 
eller oppgradere det eksisterende strømnettet på mange år uten utbygging av eksisterende hytter i 
området. 
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HSE har lagt til grunn at anleggsbidraget på totalt kr 30000,- fordeles likt på to kunder. HSE opplyser 
samtidig at de ikke ser det som usannsynlig at flere kunder vil ha nytte av den økte 
overføringskapasiteten i området. NVE ser al det utfra et rettferdighetshensyn kan oppfattes som 
urimelig at bare den eller de kunder som utløser bygging av nye overføringsanlegg eller forsterkninger 
av eksisterende anlegg må dekke en andel av investeringen, mens kunder som knytter seg til på senere 
tidspunkt slipper å betale et anleggsbidrag. Dette hensynet blir delvis ivaretatt gjennom forskriftens 
§ 13-1, bokstav d) der er det framgår at nettselskapet ikke må diskriminere brukere av nettet. Det 
følger av denne bestemmelsen at nettselskapet skal fordele anleggsbidraget mellom alle de kunder som 
kan forventes å koble seg til eller nyttiggjøre seg investeringen. I den grad det er stor usikkerhet med 
hensyn til hvor mange kunder som vil knytte seg til nettet har NVE lagt til grunn at nettselskapet og 
den eller de kunder som først knytter seg til strømnettet inngår en avtale om andels vi se 
tilbakebetalinger når nye kunder knytter seg til det samme nettet. Denne muligheten er for øvrig 
forskriftsfestet i den reviderte forskriften og gitt virkning fra og med 2002. Da slike avtaler bør 
avgrenses i tid har NVE forskriftsfestet at slike avtaler bare har gyldighet for tilknytninger som gjøres 
innen 10 år etter ferdigstillelse av anlegget. 

Vedtak 

Høland og Setskog Elverk skal fordele anleggsbidraget på det antall kunder som kan forventes å 
tilknyttes anlegget i det aktuelle hytteområdet. Forventer HSE at andre kunder enn Unni Gulbrandsen 
og dennes nabo vil nyttiggjøre seg den økte overføringskapasiteten skal også disse kundene betale sin 
relative andel av investeringen. 

Med hilsen 

L~ .: J. cL '"+;/V)~ 
\ ~.~undteigen Fossdal 

avdelingsdirektør 

k?-;
,~ 

Tore Langset 
seksjonssjef 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE 
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Norges 
vassdrags- og 

- energidirektorat 

NVE 

Middelthuns gate 29 Buskerud Kraftnett 
Postboks 7007 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

3007 DRAMMEN 
Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no -
Internett: www.nve.no-:-

Org.nr.: 

Vår dato: 4.07.2002 
Vår ref.: NVE 200202412-3 emk/lav 
Arkiv: 912-653.2IBuskerud Kraftnett 
Deres dato: 

NO 970 205039 MvA 
Bankkonto:::-~ }-H 
769405--ø89~{ic.-

""'",0. 

;.'~.", Saksbehandler: 
Lisbeth Anita Vingås 
22959157 

-, -.- -\ --"~- ~~~-;~~~\)~~~t~:i~f~fi1.~_~ 
", ':'~ ::'j;: -~>" -

Deres ref.: 

Svar på søknad om justering av innmatingstariff hos fellesnett 
Buskerud - enkeltvedtak 

Vi viser til Deres brev av 22. mai 2002 og 21. juni 2002 hvor Buskerud Kraftnett ber o~tt!lli!'~~;;':":~:;\'\;; 
til en overgangsordning i forhold til § 16-2 i forskrift om økonomisk og teknisk ral)pCJI~:,JjI~;; 
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 nr. 302. 
tariff for innmating. NVE har vurdert søknaden i henhold til energiloven og 
forskrifter. NVE gir Buskerud dispensasjon fra forskriftens § 16-2 første ledd 
virkning fra 1. januar 2002. Buskerud må i overgangsperioden påse at den Itlenni!). 
innmatingstariffen som benyttes ikke innebærer at produsentene samlet vil få reduserte 
kostnader, knyttet til tariff for innmating, sammenlignet med den praksis som ble benyttet i 
2001. 

Forskriftens § 18-2 sier: "Norges vassdrags- og energidirektorat kan i særlige tilfeller dispensere fra 
denne forskrift og vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat i medhold av 
energiloven." Buskerud Kraftnett søker i brevet om dispensasjon fra forskriftens § 16-2 første ledd 
ved utforming av tariff for innmating i Fellesnett Buskerud. § 16-2 lyder: "Sentralnettets 
innmatingstariffer skal være retningsgivende for andre tariffledd ved innmating i regional- og 
distribusjonsnett. " 

Buskerud ber om å få legge til grunn en gjennomsnittlig brukstid på 7472 h for beregning av 
innmatingstariffen, noe som medfører en energiavgift på 0,5487 ørelkWh. Buskerud begrunner sin 
søknad i brev av 16. mai 2002 med at endringen i forskriftens § 16-2 har medført betydelig økning av 
den samlede inntekt fra innmatingskundene. Buskerud skriver videre at denne økningen for 
innmatingskundene har bidratt til reduserte kostnader for uttakskundene. 

NVEs vurdering 

I forbindelse med revidering av tarifforskriften som ble vedtatt fra 1. januar 2002, var en overgang fra 
effekt til energibasert beregningsgrunnlag ved fastsettelse av andre tariffledd for innmating et prioritert 
område. Bakgrunnen for denne endringen var å fjerne uheldige insentiver blant annet i forhold til 
beslutninger om investering i kraftverk, og fjerne de uheldige signaler som bruk av et 
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beregningsgrunnlag basert på tilgjengelig vintereffekt ga i forhold til installert effektkapasitet. 
Fordeling av kostnader mellom innmating og uttak var ikke et tema som ble tillagt vekt av NVE ved 
endring av forskriftens § 16-2. 

Som nevnt over sier forskriftens § 16-2 første ledd at sentralnettets innmatingstariff skal være 
retningsgivende for andre tariffledd ved innmating i regional- og distribusjonsnett. Statnett vedtok l. 
januar 2002 å sette gjennomsnittlig innmatingstariff (ekskl.tapsledd) til 0,8 ørelkWh. Buskerud ber om 
få benytte 0,5487 øre/k:Wh. 

Forskriftens § 13-1 sier at det er nettselskapet selv som er ansvarlig for å utarbeide tariffer som ikke 
strider mot forskriftens bestemmelser. NVE forhåndsgodkjenner ikke tariffene til de enkelte 
selskapene, men får vi informasjon om at de tariffene som selskapet benytter er i strid med 
bestemmelsene i gjeldende regelverk kan NVE pålegge nettselskapet å endre sine tariffer. NVE vil 
ikke ta stilling til den konkrete tariffen som Buskerud her foreslår, men vil godta en overgangsperiode 
på to år hvor vi tillater at beregningsgrunnlaget for innmatingstariffens andre ledd kan settes lavere 
enn sentralnettets sats. I overgangsperioden må Buskerud se til at den gjennomsnittlige 
innmatingstariffen (ekskl.tapsledd) som benyttes ikke innebærer at produsentene samlet vil få 
reduserte kostnader knyttet til innmating sammenlignet med den praksis som ble benyttet i 2001. 

Vedtak 

Etter NVEs vurdering vil en overgangsperiode legge til rette for at økte innmatingskostnader for 
produsentene som følge av den aktuelle forskriftsendringen kan tilpasses produsentene langsiktige 
disposisjoner. NVE vil derfor gi Fellesnett Buskerud dispensasjon fra forskriftens § 16-2 første ledd 
for inntil to år med virkning fra l. januar 2002. 

I overgangsperioden må Buskerud se til at den gjennomsnittlige innmatingstariffen (ekskl.tapsledd) 
som benyttes ikke innebærer at produsentene samlet vil få reduserte kostnader knyttet til innmating 
sammenlignet med den praksis som ble benyttet i 2001. 

Med hilsen 

Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

AmeVenjum 
fung. seksjonssjef 
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Norges 
vassdrags- og 

- energidirektorat r-tØO KOPI 

NVE 

Agder Energi Nett 

Postboks 115 
4801 ARENDAL 

Ok 117. 2002 
Vår dato: 
Vår ref.: NVE 200202299-4 emk/ave 
Arkiv: 912-653.2IV AE Nett 
Deres dato:: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Ame Venjum 
22959258 

Tilknytning av Virak kraftverk. Beregning av anleggsbidrag. 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
B,mkkonto: 
769405 08971 

Vi viser til brev av 9. mai 2002 fra Leif Gunnar Liland om beregning av anleggsbidrag ved tilknyining 
av Virak kraftverk til Agder Energi Nett AS (AEN) sitt distribusjonsnett. 

Agder Energi Nett AS (AEN) har gitt sine kommentarer til saken i brev av 17. juni 2002. 

Partenes anførsler 

Liland opplyser at AEN krever et anleggsbidrag tilsvarende kr 853 000,- for å knytte Viraklcraftyerk 
til eksisterende strømnett. Hvis de planlagte kraftverkene i Ramsli og Brekkebekken ikke bygges vil 
anleggsbidraget bli forhøyet til ca. 1,6 mill. kr. Liland mener at det fastsatte anleggsbidraget er satt 
urimelig høyt og ber NVE ta stilling til om AENs fastsettelse av anleggsbidraget er i 
overensstemmelse med regelverket. 

AEN anfører at overføringsnettet i området har ikke ledig kapasitet til å overføre kraftproduksjonen fra 
de planlagte kraftverkene. Bygging av kraftverk i området krever at kapasiteten i Finså 
transformatorstasjon mellom 66 og 22 kV-nettet økes fra 6 til 12 MVA. Totalkostnaden for 
forsterkningen er beregnet til knapt 2,5 mill. kr. AEN opplyser i sitt brev at nettselskapets krav om 
anleggsbidrag fra Virak kraftverk nå er redusert til kr 491 000,-. Årsaken til nedjusteringen av 
anleggsbidraget er at AEN i tidligere beregninger har lagt til grunn at de kunder som utløser 
forsterkningsbehovet også skulle betale for den ledige kapasiteten. I den justerte anslaget er det 
forutsatt at kundene skal betale forholdsmessig til sine faktiske behov. 

NVEs vurdering 

Nettse~skaper som er gitt områdekonsesjon har leveringsplikt, jf. §3-3 i energiloven av 29. juni 1990 
nr. 50 der det heter i første ledd at "Den som gis områdekonsesjon etler § 3-2 ska/levere elektrisk 
energi til abonnentene innenfor det geografiske området konsesjonen gjelder jor.". Leveringsplikten 
gjelder kun forbrukskunder, og ikke kraftprodusenter som mater kraft inn i nettet. 
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For et kraftverk innebærer dette at kraftprodusenten ikke kan kreve at nettselskapet bygger nye 
nettanlegg fra eksisterende nett fram til kraftverket eller forsterker eksisterende nettanlegg som følge 
av at kraftverket tilknyttes nettet. 

Det heter i § 4-4 bokstav d) første punktum i energilovforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 at 
"Konsesjonæren skal sørge for markedsadgangfor alle som etterspør nettjenester til ikke
diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår." Det følger av denne bestemmelsen at selv om 
leveringsplikten ikke gjelder så er netteier pliktig til å la en kraftprodusent knytte seg til nettet og 
derigjennom sikre kraftprodusenten markedsadgang. Bestemmelsen innebærer at nettselskapet kan 
kreve at kraftverkseier selv bygger og opererer og dekker alle kostnader til det produksjonsrelaterte 
nettet fram til utvekslingspunktet mot nettselskapet. I den aktuelle saken er det derfor ingen tvil om at 
AEN kan kreve at Virak kraftverk, og eventuelt sammen med andre planlagte kraftverk, dekker alle 
kostnader fra kraftstasjonen fram til Finså transformatorstasjon. Vi kan her også vise til § 17-2 i 
forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. 
mars 1999-nr; -302 (forskrift om kontroll av nettvirksomhet) der det heter at "Kostnadene ved 
produksjonsrelaterte nettanlegg skal dekkes av produsenten og ikke inngå i tariffgrunnlaget for 
ordinære uttak.". 

Vilkårene for å bli tilknyttet og bruke nettet fastsettes av nettselskapet, jf. § 4-4 bokstav d) andre ledd, 
der det bl.a. heter at "Konsesjonærenfastsetter tariffene. Med tariffer forstås alle priser og annen 
økonomisk godtgjørelse som konsesjonæren fastsette r for tilknytning til og bruk av elektriske 
nettanlegg." Ved utformingen av tariffene og andre vilkår må nettselskapet gjøre dette innenfor de 
rammer for settes i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. 

I den foreliggende saken er det uenighet om AEN kan kreve anleggsbidrag for kapasitetsutvidelsen i 
Finså transformatorstasjon. Vi vil spesielt ~ise til § 17-5 tredje ledd i forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet der det framgår at når en tilknytning utløser forsterkninger i radielle fellesanlegg kan 
en forholdsmessig andel av disse kostnadene inngå i anleggsbidraget. NVE har ikke gitt noen 
uttømmende definisjon av benevnelsen "radielle fellesanlegg", men slike nettanlegg kjennetegnes av 
at det aktuelle nettanlegget forsyner en avgrenset kundegruppe og at anlegget framstår som en radiell 
streng mot overliggende nett. Etter NVEs vurdering er Finså transformatorstasjon å anse som et radielt 
fellesanlegg i forhold til de planlagte tilknytningene, dvs. at § 17-5 vil komme til anvendelse i dette 
tilfellet. NVE mener derfor at AEN kan kreve anleggs bidrag til dekning av den kapasitetsutvidelse 
som må gjøres ved tilkobling av de aktuelle kraftverkene. Anleggsbidraget skal fastsettes 
forholdsmessig, dvs. at AEN kan ikke kreve at kunden betaler for økt kapasitet utover kundens behov. 
Dette er i tråd med AENs korrigerte beregning, jf. AENs brev av 17. juni 2002. Det følger også av 
dette at AENs tidligere beregning av anleggsbidraget til Virak kraftverk, og som Liland har lagt til 
grunn i sin klage, var i strid med forskriftens § 17-5. 

Liland mener at det må tas hensyn til at kraftverksprosjektet er gunstig utfra ønsket om å utnytte 
fornybare ressurser. Vi vil her vise til at det i gjeldende regelverk ikke er nedfelt bestemmelser om at 
eventuelt slike målsettinger skal påvirke fordelingen av nettkostnadene. 
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Side 3 

NVE er enig med Leif Gunnar Liland i at AEN i utgangspunktet beregnet et for høyt an\eggsbidrag. 

AEN har i ettertid justert ned anleggsbidraget, og på dette grunnlag er det NVEs vurdering at Agder 
Energi Nett har fulgt regelverket ved fastsetting av vilkårene for tilknytning av Virak kraftverk til 
AENs nett. 

Med hilsen 

-
'~ ~~ 

Marit Lundteigen Foss~ 
avdelingsdirektør 

;J;:ry~ 
Tore Langset 
seksjonssjef 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje· og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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fINorges 
vassdrags- og 

. energidirektorat RØD KOPt 

NVE 

Uvdal Kraftforsyning 
3632 UVDAL 

05. 07. 2002 
Vår dato: 
Vår ref.: NVE 200200792-7 emk/lav 
Arkiv: 912-6S3.4/Uvdal kraftforsyning AlL 
Deres dato:: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Lisbeth Anita Vingås 
22959157 

Klage på Iiyttetariffen hos Uvdal Kraftforsyning - enkeltvedta~ 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 9000 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

prg.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
I!~nkkonto: 
76940508971 

Vi viser til brev fra Christian Schiørn datert 4. februar 2002. Vi beklager at det har tatt lallg ti~ 
å få en avgjørelse på denne saken. I brevet stiller Schiørn spørsmål ved om den hyttetariff~ 
som Uvdal Kraftforsyning praktiserer er tillatt i forhold til det regelverket som foreliggel.i.,NVJj: 
har vurdert saken i henhold til energiloven og tilhørende forskrifter. På bakgrunn av delj' 
informasjon NVE har mottatt i denne saken finner vi derfor at den hyttetariffen som uva~j 
kraftforsyning praktiserer ikke er i tråd med regelverket. NVE pålegger Uvdal Kraftfo~tningå 
endre hyttetariffen, med virkning fra 1. januar 2002, slik at en gjennomsnittlig hyttelnu{deikke 
dekker mer av de faste kostnader gjennom tariffen enn hva en husholdningskunde gjør. 

Saksopplysninger 

Schiøm klager på økningen i hyttetariffen, og spør om den differensiering som Uvdal praktiserer 
avhengig av sikringsstørrelse er tillatt i forhold til regelverket. Schiøm opplyser i brev av 4. februar 
2002 at han som hyttekunde er plassert i gruppe "3-fase 230 V". 

I brev av 8. februar 2002 ber NVE Uvdal om å kommentere vedlagte brev fra Schiøm datert 4. februar 
2002. Kommentarer fra Uvdal mottar NVE i brev av 15. februar 2002. Dette brevet følger vedlagt. 

I brev av 15. april 2002 ber NVE om ytterligere informasjon fra Uvdal. NVE mottar denne 
informasjonen i brev av 26. april 2002. 

NVEs vurdering 

NVE regulerer nettselskapene ved at de hvert år tildeles en inntektsramme som sier hvor stor inntekt 
de kan ha på nettvirksomheten. Tariffen (nettleien) skal gi netteier inntekt til dekning av denne 
rammen. Gjennom forskrift for økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 
nettvirksomheten og tariffer av Il. mars 1999 nr. 302 setter NVE rammer som nettselskapene må 
holde seg innenfor ved utforming av tariffene. Innenfor rammen av dette regelverket skal 
nettselskapene utforme tariffer for sine nett. Hvis NVE får informasjon om at et selskap praktiserer 
tariffer som strid mot regelverket har NVE myndighet til å pålegge nettselskapet å endre sine tariffer. 

Nettselskapene deler ofte sine nettkunder inn i tariffgrupper basert på typiske og sammenfallende 
uttaksprofiler, brukstid, ecl. for de ulike gruppene. Dette er en praksis NVE har akseptert. For 
lavspentkunder uten effektmåling har dette gitt seg utslag i at mange elverk har følgende inndeling i 
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lavspentkunder uten effektmåling har dette gitt seg utslag i at mange elverk har følgende inndeling i 
tariffgrupper; næringskunder, husholdningskunder og hyttekunder (fritidsboliger). Ulike nettselskap 
kan praktisere ulike tariffgrupper. Viken Energinett som Schiørn refererer til i sittbrev har blant annet 
ikke valgt å ha egen tariff for hyttekunder. Det relative antall hyttekunder i forhold til 
husholdningskunder kan ofte være en medvirkende årsak til slike valg. 

Tariffene skal dekke kostnader ved overføring av kraft i nettet. Kostnadene i elektriske nett er delvis 
bruksavhengige kostnader knyttet til de elektriske tapene i ledningene og delvis bruksuavhengige 
kapital - og vedlikeholdskostnader. I et typisk distribusjonsnett kan energikostnadene til marginale tap 
i ledningene utgjøre 4-5 ørelkWh, eller 20-30% av de samlede kostnadene ved levering til en 
husholdning. Resten av kostnadene, og dermed en betydelig større andel, varierer ikke med uttaket. 

For kunder uten effektavregning sier forskriften at tariffen skal bestå av et energiledd og fastledd. 
Energileddet skal som et minimum skal dekke marginale tap ved overfØring av kraft gjennom nettet, 
og kan i tillegg dekke den andel av de faste kostnadene som ikke dekkes gjennom fastledd. Fastleddet 
skal som minimum skal dekke kundespesifikke kostnader. For hytter praktiserer Uvdal en tariff med et 
energiledopåt4,3Øre(kWh, noe som viser at Uvdal har valgt å legge en del av de faste kostnadene på 
energileddet. Fastleddene i Uvdals hyttetariff er differensiert etter sikringsstørrelse. Forskriftens § B
l e) sier at: "tariffene kan differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante 
nettforhold. " Denne bestemmelsen åpner for at nettselskapene blant annet kan differensiere tariffen 
etter sikringsstørrelse, gitt at dette er gjort innenfor de rammene som ligger i regelverket. Dette er altså 
en mulighet og ingen plikt, slik at ulike nettselskap praktiserer ulike tariffer. 

At nettselskapene velger å praktisere ulik tariff for husholdninger og hytter i sine nett er ikke uvanlig. 
Det mest vanlige er at tariffen for hytter gis et høyere fastledd enn tariffen for husholdninger. 
Bakgrunnen for dette er at hytter normalt har en lavere brukstid enn husholdningskunder. Brukstid er 
et forholdstall for årlig energiforbruk dividert på årets maksimaleffekt. Gitt at samme energimengde 
overføres vil kort brukstid medføre relativt høyere kostnader til dimensjonering av nettet 
sammenlignet med lengre brukstid. En hytte vil bidra til lavere dekning av faste kostnader i nettet på 
grunn av normalt sett lavere energiuttak. Forskjellen i gjennomsnittlig forbruk og brukstid kan etter 
NVEs oppfatning forsvare et noe høyere fastledd for hyttekunder enn for husholdningskunder. Det 
anses imidlertid ikke som rimelig hvis en hyttekunde betaler mer til dekning av faste kostnader enn en 
husholdningskunde med tilsvarende nettilknytning. Når NVE skal avgjøre hvorvidt den hyttetariffen 
som Schiørn møter hos Uvdal er i strid med regelverket eller ikke, er det blant annet den relative 
inndekning av faste kostnader gjennom tariffen som må undersøkes. 

Følgende gjelder hos Uvdal: 

Kundegruppe Gj .snJorbruk Energiledd Fastledd inkl. Inndekning av faste 
ørelkWh amperavgift kostn. i tariff. 

Husholdning 16300 kWh 14,26 2108 kr 3617 kr/år 
63 Af230 V 

Fristidsbolig 5809 kWh 14,26 3236 kr 3774 kr/år 
3-fase 230 V 

Gjennomsnittlig forbruk for husholdninger er 16300 kWh (gj.snitt 1998-2000) og for fritidsboliger er 
det 5 809 kWh (oppgitt av Uvdal i brev av 26.04.02). Vi har videre antatt at en gjennomsnittlig 
hyttekunde innenfor den aktuelle tariffgruppen vil ha en 25 A sikring. Når pris er 34,70 kr/am p/år, 
utgjør dette 867,50 kr. I tillegg kommer fastleddet på 2368 kr/år. Forutsatt at gjennomsnittlige 
marginale tap i nettet utgjør 5 ørelkWh, betyr dette at 9, 26 øre/kWh avenergileddet går til dekning av 
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faste kostnader. Av tabellen kan vi da se at en gjennomsnittlig hyttekunde i denne tariffgruppen betaler 
157 kr/år mer til dekning av faste kostnader enn hva en husholdningskunde gjør. 

På bakgrunn av den informasjon NVE har mottatt i denne saken finner vi derfor at den hyttetariffen 
som Uvdal kraftforsyning praktiserer ikke er i tråd med regelverket. NVE vil pålegge Uvdal å endre 
denne tariffen. 

Vedtak 

NVE pålegger Uvdal Kraftforsyning å endre hyttetariffen, med virkning fra 1. januar 2002, slik at en 
gjennomsnittlig hyttekunde ikke dekker mer av de faste kostnader gjennom tariffen enn hva en 
husholdningskunde gjør. 

Med hilsen 

M,~ra:Sdal 
av, elingsdi;:t

1

; 

);;fr; 
Tore Langset 
seksjonssjef 

'--

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventu~ll klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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Delvis omgjøring av vedtak - hyttetariff hos Uvdal 

RØD KOPI 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Teh:.f6n: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
7694 05 08971 

Vi viser til Deres brev av 26. august 2002 hvor De klager på NVEs vedtak gjort i brev av S. juli 
2002. I dette vedtaket pålegger NVE Uvdal å endre sin hyttetariff med virkning fra 1. januar 
2002. 
NVE opprettholder vedtak gjort i brev av S. juli 2002, men endrer virkningstidspunkt til 
vedtakets dato. NVE pålegger Uvdal å endre sin hyttetariff slik at en gjennomsnittlig hyttekunde 
ikke skal dekke mer av de faste kostnadene i tariffen enn el1 gjennomsnittlig 
husholdningskunde, med virkning fra S. juli 2002. 
Uvdal Kraftforsyning har oppfylt dette pålegget ved tariffendring gjort 1. juli 2002. 

Uvdal Kraftforsyning sitt brev av 26. august 2002 inneholder flere klagepunkter: 

- Manglende hensyn til brukstid 
- Manglende saksbehandling etter forvaltningsloven 
- NVEs bruk av 5 øre/kWh som verdi av marginale tap ved levering til en husholdning 
- Virkningstidspunkt for vedtaket 

I brev av 21. oktober 2002 har NVE gitt Uvdal svar på fjerde strekpunkt. Omgjøring av vedtak datert 
5. juli 2002 gis i dette brev for siste strekpunkt, som gjelder virkningstidspunkt. NVE finner ikke at det 
er kommet momenter som tilsier at vedtaket bør endres på de resterende punktene. Disse vil bli 
oversendt Olje - og energidepartementet for endelig avgjørelse. 

Klagers anførsel 

Uvdal skriver i sitt brev av 26. august 2002 at de har endret sine tariffer l. juli 2002. De mener således 
at de tariffer de nå praktiserer er i tråd med kravet om at en gjennomsnittlig hyttekunde ikke skal 
dekke mer av faste kostnader gjennom tariffen enn en gjennomsnittlig husholdningskunde. Dermed 
mener Uvdal at NVE ikke har hjemmel til å pålegge Uvdal å endre sine tariffer eller å angi fra hvilket 
tidspunkt dette skal skje. 



rJ Side 2 

NVE 200200792-16 
NVE. 

NVEs vurdering 

Uvdal skriver at energileddet som NVE har benyttet i sin beregning ble endret l. juli 2002, og at det 
energileddet som NVE benytter i sitt beregningsgrunnlag således er feil. De mener NVE således ikke 
har hjemmel til å pålegge Uvdal å endre sin tariff. NVE mottok klage fra Christian Schiøm 4. februar 
2002. Schiøms klage gjelder den tariffen han møter hos Uvdal på det tidspunktet han sendte klagen. 
Det er dette tidspunkt som legges til grunn for behandling av klagen, og i vedtak av 5 juli 2002 
pålegger NVE Uvdal å endre tariffen med virkning fra I. januar 2002. På klagers tidspunkt var 
energi leddet i Schiøms tariff i følge hans vedlagte faktura 14,26 ørelkWh. 

Uvdal Kraftforsyning klager generelt på den beregningsmetoden basert på gjennomsnittsverdier som 
benyttes av NVE i denne saken. Den aktuelle beregningsmodellen benyttet i denne saken er etter 
NVEs vurdering en riktig metode for fordeling av faste kostnader på disse to kundegruppene. I 
utgangspunktet er det ikke mulig på noen eksakt måte å beregne hvilke faste kostnader i nettet den 
enkelte kunde eller kundegruppe er opphav til. Variasjonene mellom ulike nett kan i tillegg være store, 
både ut fra lokalisering, faktisk forbruksmønster og hvordan utbygging historisk sett har skjedd, men 
det er vanskelig å se hvordan slike variasjoner kan fanges opp i en objektiv og etterprøvbar beregning 
med direkte relevans for tariffstrukturen. NVE anser den beregningsmodellen som er benyttet i denne 
og tilsvarende saker som en hensiktsmessig modell for differensiering av tariffen mellom hyttekunder 
og husholdningskunder. Modellen er basert på gjennomsnittsberegninger og vil således ikke slå riktig 
ut for hver enkelt kunde. På grunn av ovennevnte variasjoner mener vi likevel at en beregning ut fra 
lokale forhold i hver enkelt sak vil være vanskelig å etterprøve og således lite hensiktsmessig for 
behandling av slike saker. 

Vi innser imidlertid at det kan være hensiktsmessig at det i denne saken hvor differansen som ligger til 
grunn for vedtaket er relativt lav, tillates at tariffendringen skjer uten tilbakevirkende kraft. Pålegg om 
endring av tariffen med tilbakevirkende kraft betyr i utgangspunktet at Uvdal må endre tariffen for alle 
sine kunder. Etter en nærmere vurdering mener NVE at kostnaden dette innebærer for nettselskapet er 
for høye i forhold til den lave differansen som lå til grunn for vedtaket, og at dette sammen med at 
modellen som ligger til grunn for vedtaket i stor grad er basert på gjennomsnittsbetrakninger, tilsier at 
virkningstidspunkt for vedtaket bør settes frem i tid. NVE vil derfor gjøre et nytt vedtak hvor vi 
pålegger Uvdal å endre hyttetariffen med virkning fra 5. juli 2002 som er dato for det opprinnelige 
vedtaket. 

Uvdal Kraftforsyning endret som nevnt sine tariffer per l. juli 2002. Gitt den beregningsmodellen som 
NVE la til grunn i vedtaket av 5. juli 2002 tilfredsstiller den nye tariffen som Uvdal praktiserer kravet 
om at en gjennomsnittlig hyttekunde ikke skal dekke mer av de faste kostnadene i tariffen enn en 
gjennomsnittlig husholdningskunde. NVE registrerer således at forholdet er bragt i orden og anser 
pålegget gitt i dette brev som utført. 

Konklusjon 

NVE opprettholder vedtak gjort i brev av 5. juli 2002, men endrer virkningstidspunkt til vedtakets 
dato. NVE pålegger Uvdal å endre sin hyttetariff slik at en gjennomsnittlig hyttekunde ikke skal dekke 
mer av de faste kostnadene i tariffen enn en gjennomsnittlig husholdningskunde, med virkning fra 5. 
juli 2002. 
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Uvdal Kraftforsyning har oppfylt dette pålegget ved tariffendring gjort 1. juli 2002. NVE finner ikke 

at den tariffen som Uvdal nå praktiserer er i strid med gjeldende regelverk. 

Med hilsen 

Ma· ~OSSdal 
a elingsdirektør 

Kopi: Christian Schiøm 
Kyrresv. 21 A 
1369 STABEKK 

Olje - og energidepartementet 

Tore ang~ 
seksjonssjef 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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Klage på auka neUariff til hushald og jordbruk 

Reidar Nordpoll har i brev av 5. januar 2002 klaga på Ytre Fjordane Kraftlag AS (YFK) sine 
tariffar for 2002 til hushald og jordbruk. 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
76940508971 

Nordpoll viser til at YFK sin tariffar til hushald og jordbruk har auka urimeleg mykje frå 200~;J~1 
2002. Han peikar på at dette gjeld både fastleddet og energileddet i tariffen. Nordpoll ber om ~t,NVE 
"vurderer YFK sin prispolitikk opp mot gjeldande forskrift". 

YFK har gjeve sine merknader til klagen i sitt brev av 6. mars 2002 og over telefon ijJlPi2gbfYFK 
viser til tre hovudårsaker til at tariffane til hushald og jordbruk har auka frå 200 l til 2002. n~sse er 
auke i eiga inntektsramme på vel 8%, auka kostnader i overliggjande nett på knapt 33% og at selskapet 
i 2001 tilbakeførte 10 mill. kr grunna meirinntekter tidlegare år. For ein gjennomsnittleg 
hushaldskunde har YFK rekna ut at tariffen vil auke med snautt 25,6% frå 200 l til 2002. 

NVE si vurdering 

Vi vil først vise til "forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 
nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 nr. 302". I denne forskrifta finst mesteparten av 
regelverket som gjeld for reguleringa av nettselskapa. Forskrifta er m.a. å finne på NVE sine 
internettsider www.nve.no. 

NVE fastset årleg kor store inntekter den einskilde netteigar kan hente inn frå sine kundar gjennom 
tariffane. Den tildelte inntektsramme er difor avgjerande når nettselskapa skal fastsetje storleiken på 
sine tariffar. NVE fører ein nøye kontroll med at netteigarane ikkje hentar inn større inntekter enn dei 
har fått løyve til. Viser det seg at inntektene for eit år er større enn føresett av NVE må selskapet 
betale tilbake denne meirinntekta gjennom lågare tariffer dei etterfølgjande åra. Skulle nettselskapet 
krevje inn for lite pengar frå sine kundar eit år, har selskapa løyve til å auke tariffane i etterfølgjande 
år for å dekke opp denne mindreinntekta. 

Overføringsnettet i Noreg er organisert i tre nettnivå: sentralnettet, regionalnett og distribusjonsnett. 
Sentralnettet og kvart enkelt regional- og distribusjonsnett får tildelt sine eige inntektsrammer. 
Betalinga for uttak i nettet er lagt opp slik at når ein kunde er tilknytta nettet på eit spenningsnivå må 
han vere med på å dekke ein del av kostnadene på alle overliggjande spenningsnivå. Dette medfører at 
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når ein hushaldskunde er tilkopla og tek ut kraft på 230 kV-nettet må han også dekke ein del av 
sentralnetts- og regionalnettskostnadane, i tillegg til distribusjonsnettkostnadene. 

YFK har basert sine tariffer på at inntektsramma for eige nett skulle auka med vel 8% til 84 milL kr 
frå 200 I til 2002. Etter NVE sine føresetnader har hushaldstariffane til YFK auka med vel 26%. Når 
ein tariff au kar prosentvis meir enn auken i inntektsramma kan dette har ulike årsaker. Det kan 
skuldast ein auke i kostnadene til overliggjande nett, det kan vere at nettselskapet har endra fordelinga 
av inntektsramma mellom sine kundegrupper eller årsaka kan vere at tariffane er korrigert for meir
lmindreinntekter tidlegare år. 

NVE har samanlikna endringa i hushaldstariffane og næringstariffane. Denne samanlikninga viser at 
YFK ikkje har endra fordelinga mellom næringskundar og hushaldskundar. Dette vert også hevda av 
YFK. 

I tariffane for 2001 vart det teke omsyn til at YFK tilbakeførte 10 mill. kr i meirinntekter frå tidlegare 
år. Som følgje av denne tilbakeføringa vart tariffane lågare i 2001 enn dei dei "normalt" ville ha vore. 
Ein indikasjon på dette er å finne i NVE sin tariffstatistikk. Denne viser at medan YFK sine 
hushaldstariffar for 1999 og 2002 ligg om lag 1 ørelkWh overgjennomsnittstariffen for alle 
nettselskapa i Sogn og Fjordane, så er den samme tariffen for 2001 1,0 ørelkWh lågare enn 
fylkesgjennomsnittet. Dette forholdet og at kostnadene til overliggjande nett har auka merkbart synes å 
vere hovudårsaka til auken i tariffane for hushald og jordbruk. Som påpeika over har YFK rett til å 
justere sine tariffer for å korrigere for meir-/mindreinntekter tidlegare år. Når det gjeld kostnader i 
overliggjande nett, dvs. kostnader til sentral- og regionalnettet, så har YFK svært liten inn verknad på 
desse kostnadene. 

Det er NVE si vurdering at YFK ikkje har utarbeidd sine tariffar for tariffgruppa hushald og jordbruk 
på ein måte som er i strid med regelverket. 

Som nemnt er det NVE som fastset storleiken på inntektsrammene til alle nettselskapa. Av meir 
generelle årsaker til auken i inntektsrammene frå 200 1 til 2002 er kompensasjon for prisauke, 
oppdaterte kostnadsgrunnlag for inntektsrammene og nye skattereglar. I tillegg må nemnast at 
fordelinga av kostnader mellom kraftverk og forbrukarar er endra, og har ført til ein auke i tariffane 
for uttakskundane. 

Konklusjon 

NVE kan ikkje sjå at det er komme fram opplysningar som skulle gje grunnlag for å påleggje YFK å 
endre sine hushaldstariffar. 

Med helsi ~ 
Marit Lun eigen ~ 
avdelin tlirektør7ssaal ;}-;!/r-;

Toreb. 
seksjonssjef 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene. jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig. stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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Tariffering av innmating av elektrisk kraft 

R00KOPI 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091. Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: WWW.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205039 MVA 
Bankkonto: 
769405 08971 

Vi viser til Dykkar brev datert 28. desember 2001. Vi gjer merksam på at brevet først er 
journalført i NVE 19. februar 2002. Samstundes har uheldige omstende gjort at vårt svar ikkje 
er sendt ut tidlegare. 

De viser i brevet til at eit minikraftverk matar inn kraft i Rauma Energi sitt overføringsnett. 
For innmatinga vert minikraftverket fakturert fire ulike tariffledd; fastledd, tilknytningsavgift, 
effektledd og energi ledd. De viser spesielt til fastleddet som Rauma Energi har fastsett til kr 
8000,- per år, og spør om nettselskapet hår løyve til å krevje inn dette fastleddet. 

Tariffering av innmating frå produksjon er omtalt i § 16-1 og § 16-2 i forskrift om økonomisk 
og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av Il. mars 1999 nr. 
302 (forskrift om kontroll av nettvirksomhet). Det framgår her at den som matar kraft inn i 
nettet skal betale eit energiledd som avspeglar dei marginale tapskostnadene i nettet som 
følgje av innmatinga. Om dei såkalia "Andre tariffledd" seier forskrifta at sentralnettet sine 
tariffar skal vere retningsgjevande, jf. § 16-2 i forskrifta. 

Vi vil i tillegg vise til kap. 3 om måleverdiar i forskrift om måling, avregning og samordnet 
opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av Il. mars 1999 nr. 30 l. Vi vil 
særskilt vise til §3-6, andre ledd som seier at "Ved timemåling avenergiinnmating i henhold 
til § 3-3 femte ledd skal kostnadene dekkes av den som forestår energiinnmating. " Etter NVE 
sin oppfatning er denne føresegna å forstå slik at kraftverkseigar skal betale kostnadene ved 
timemåling. NVE har difor ikkje noko å innvende mot at Rauma Energi vel å skaffe seg 
dekning for desse kostnadene gjennom eit fastledd ved innmating i distribusjonsnettet, men 
berre dersom Rauma Energi har vorte påført desse kostnadene. Storleiken på fastleddet skal 
ikkje overstige det som er naudsynleg for å kunne dekke dei kostnader som skuldast denne 
timemålinga. 
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De kan som kunde krevje at nettselskapet dokumenterer kostnads grunnlaget for dette 
fastleddet, jf. § 13-5 om informasjonsplikt i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. 

Med helsing 

hJl-;r-
TJr;;.gSet 
seksjonssjef 

.- - :-..... -":. 

cl-. ~~'\:h \1". (''C:l''~ 
-\0\ 

Arne Venjum 
rådgjevar 
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NVE 

TrønderEnergi Nett AS 

7496 TRONDHEIM 

Vår dato: O 9. 09. 2002 

Vår ref.: NVE 200107286-6 emk/lav 
Arkiv: 912-653.3trrønder Energi 
Deres dato: 02.04.2002 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Lisbeth Anita Vingås 
22959157 

Ønske om dispensasjon fra forskriftens krav om like tariffer etter 
fusjon - enkeltvedtak 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
7694 OS 08971 

Vi viser til Deres brev av 8. januar 2002 hvor TrønderEnergi ber om dispensasjon fra § 17-6 i. 
forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 
tariffer av 11. mars 1999 nr. 302. TrønderEnergi ønsker en overgangsperiode for utjevning av 
tariffene fram til 2009. NVE har myndighet til å gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser i 
særskilte tilfeller. NVE godtar ikke en overgangsperiode fram til 2009, men tillater at det 
opprettholdes ulike tariffer i de opprinnelige områdene til TrønderEnergiog Melhus fram til 
31.12.2006. 

Forskriftens § 18-2 sier at: 

"Norges vassdrags- og energidirektorat kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskrift og 
vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat i medhold av 
energiloven . .. 

Saksopplysninger 

I brev av 8. januar 2002 skriver TrønderEnergi at fra l. januar 2002 er Melhus Energi sin 
nettvirksomhet fusjonert inn i TrønderEnergi Nett (TEN). TrønderEnergi skriver videre at i o 

fusjonsavtalen mellom Melhus og TEN står det at realverdien av tariffen for Melhus ikke skal øke som 
følge av fusjonen, og at det derfor er uunngåelig å benytte ulike tariffer i en overgangsperiode. På 
bakgrunn av dette ber TEN om dispensasjon fra forskriftens § 17-6 og tillatelse til en 
overgangsperiode på inntil 7 år. 

I brev av 5. mars 2002 fra NVE til TEN uttrykker vi en viss skepsis til den lengden på 
overgangsperioden som TEN her ber om, samt at vi stiller spørsmål ved hvorvidt det er realistisk å tro 
at tariffen i disse to områdene vil være utjevnet innen 2009 gitt at realverdien av tariffen i Melhus ikke 
skal øke. I dette brevet ber vi TEN komme med en konkret plan for hvordan denne utjevning er tenkt 
gjennomført. 

NVE mottar svar fra TEN i hrev av 2. april 2002 hvor de legger fram hvilket plan som cr lagt for il 
oppnå utjevning av tariffene fra 2009. 

./ 
I 
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Forskriftens bestemmelser skal følges og gjelde likt for alle konsesjonærer. Dispensasjon fra 
forskriftens bestemmelser skal kun gis i særlige tilfeller. 

Forskriftens § 17-6, første ledd sier: 

" Ved oppkjøp og sammenslåing av nett i tilgrenSende nettområder skal det innføres like 
tariffer. Dersom tariffene iforkant var vesentlig forskjellig, kan ulike tariffer opprettholdes i 
en overgangsperiode på inntil tre år. 

Forskriften åpner altså for at en ved sammenslåing av selskap som opprinnelig har vesentlig forskjell i 
tariffen, kan tillate en overgangsperiode på inntil tre år. Denne bestemmelsen ble tatt inn i forskriften 
fra l. januar 2002, og i høringsutkastet som omfattet denne endringen antyder NVE at en forskjell i 
gjennomsnittlig tariffnivå på 20% kan anses som "vesentlig" noe avhengig av forskjeller i tariff
struktur. TEN skriver i sitt brev av 2. april 2002 at gjennomsnittlig tariff for alle kundegrupper, 
utkoblbart forbruk unntatt, er ca. 38%. TEN skriver videre at tariff-strukturen hovedsakelig var den 
samme i de to opprinnelige områdene. TEN skriver i sitt brev at oppgitt gjennomsnittspris er unntatt 
utkoblbart forbruk. I utgangspunktet ser ikke NVE noen grunn til at utkoblbart forbruk skal holdes 
utenfor, men av egen beregning ser vi at det i dette tilfellet har lite å si for vår vurdering av denne 
søknaden. Etter NVEs vurdering vil den aktuelle forskjellen i tariffen være tilstrekkelig for å godta en 
overgangsperiode på inntil tre år innenfor forskriftens bestemmelse. 

For å godta en overgangsperiode utover tre år , og denned gi en dispensasjon fra forskriftens 
bestemmelse, må det foreligge en særlig grunn for dette. TEN skriver i sitt brev av 8. januar 2002 at en 
overgangsperiode er nødvendig fordi det i fusjonsavtalen mellom Melhus og TEN heter at realverdien 
av tariffen i Melhus ikke skal øke som følge av fusjonen. Som nevnt ovenfor er det et grunnleggende 
prinsipp at gjeldende regelverk skal følges og gjelde likt for alle. Når det inngås en fusjonsavtale har 
partene et eget ansvar for å setter seg inn i hvilket regelverk som gjelder, og sørge for at avtalen 
baseres på dette. NVE kan således ikke legge denne avtalen til grunn for å eventuelt godta en søknad 
om dispensasjon fra forskriftens bestemmelse. 

Forskjellen i gjennomsnittlig tariff som TEN viser til i sitt brev av 2. april 2002 er basert på 
inngangsverdier for den nye reguleringsperioden. Ved spørsmål om overgangsperiode for utjevning av 
tariffer i forbindelse med sammenslåinger, er det forskjell i gjennomsnittlig tariff i de opprinnelige 
selskapene og dermed før sammenslåing som skal legges til grunn. Da fusjonen fant sted l. januar 
2002 betyr dette at man skal se på forskjell i gjennomsnittlig tariff i Melhus og TEN for år 2001. 
Gjennom taB i regnskapsrapporteringen fra TEN for 2001, samt tall fra Melhus for 2001 som NVE har 
mottatt fra TEN, har NVE foretatt en beregning som viser forskjell i gjennomsnittlig tariff i de to 
selskapene i forkant av fusjonen. Beregningen viser at det er en forskjell i gjennomsnittlig tariff 
mellom de to selskapene i 2001 på 33%, hvor TEN er det selskapet som har høyest tariff. 

En utjevning betyr at noen kunder får en høyere tariff, mens andre får en lavere. Tillates en 
overgangsperiode for utjevning av tariffene, vil de kundene som har krav på en reduksjon i tariffen 
måtte vente på å få denne reduksjonen. 

NVE anser at en overgangsperiode fram til år 2009 er for lang. Som nevnt over vil en forskjell i 
gjennomsnittlig tariff på 20% kreves for å tillate ulike tariffer etter en sammenslåing i henhold til 
forskriftens bestemmelse. At en forskjell i gjennomsnittlig tariff på 33% da skal være tilstrekkelig for 
å tillate en overgangsperiode på 8 år anser NVE som urimelig. I denne saken opplyser også TEN at 
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tariffstrukturen i de to opprinnelige områdene i hovedsak ikke er forskjellige. Imidlertid er forskjellen 
i gjennomsnittlige tariff mellom Melhus og TEN aven slik størrelse at NVE mener det foreligger en 
særskilt grunn for å gi dispensasjon fra forskriften, og tillate en overgangsperiode lengre enn tre år. På 
bakgrunn av dette vil NVE gi TEN en dispensasjon fra forskriftens bes.temmelser som tillater en 
overgangsperiode fram til 31.12.2006. NVE anser det som hensiktsmessig at den dispensasjon som 
blir gitt gis for et tidsrom innenfor nåværende reguleringsperiode. 

Hvis nye fusjoner/fisjoner blir gjort i perioden fram mot 31.12.2006 som endrer forskjellen i tariffnivå 
som ligger til grunn for denne dispensasjonen, skal NVE underrettes om dette. Det vil da bli tatt 
stilling til om den opprinnelige forskjellen i tariffene i forkant av den aktuelle fusjonen/fisjonen er 
tilstrekkelig for å opprettholde TENs dispensasjon fra forskriftens bestemmelse i dette brev fram til 
31.12.2006. 

Konklusjon 

NVE godtar ikke en overgangsperiode fram til 2009. 

I henhold til forskriftens § 18-2 gis derfor TrønderEnergi en dispensasjon fra forskriftens § 13-1 c) og 
§ 17-6, første ledd, første setning. NVE tillater at det opprettholdes ulike tariffer i de opprinnelige 
områdene til TrønderEnergi og Melhus fram til 31.12.2006. 

Med hilsen 

d..~~ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

seksjonssjef 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet inncn tre uker fra det tidspunkt undcrretningcn er kommet 

fram til partene. jf forvaltningsloven'> kap VI. En cventucll klage skal begrunnes skri ftlig. stiles til OIJc- og 

cncrgldcpartementct og sendes gjcnnom N V EC 
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. energidirektorat 

NVE. 

Helge Aas 
Langhusveien 61 

1400 SKI 

Vår dato: 09. 09. 2002 
Vår ref.: NVE 200201803-4 emk/nsp 
Arkiv: 912-653.4Ænergi 1 Follo Røyken 
Deres dato: 07.04.2002 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Nils Spjeldnæs 
22959274 

Klage på økning av nettleie etter sammenslåing 

RØD KOPI 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
7694 05 08971 

Vi viser til Deres brev av 7. april 2002, der De påklager økningen i nettleie i Energi l Follo/Røyken 
AS sittforsyningsområde, etter sammenslåingen av Follo Energiverk AS, Nesodden Energi AS og 
Røyken Energiverk AS. NVE har behandlet klagen i forhold til Energi l Follo/Røyken AS sitt brev 
datert 24. mai 2002 og gjeldende regelverk. NVE kan ikke se at den tarifferingen som Energi l 
Follo/Røyken praktiserer er i strid med gjeldende regelverk. 

Saksopplysninger 

I brev av 7. april 2002 opplyser Helge Aas at en nettkunde med gjennomsnittlig forbruk i Ski og 
Enebakk får en årlig økning i nettleien på ca. 900 kroner fra 2001 til 2002, hvorav fastleddet økes med 
496 kr/år. Etter Aas sitt syn blir det galt å øke de faste kostnadene i den grad Energi 1 Follo/Røyken 
AS har gjort, ettersom dette vil medføre høyere kostnader for småforbrukere som allerede har lite å 
rutte med og gi en dårlig belønning for de som gjør noe for å redusere energiforbruket. Videre hevder 
Aas at mer enn 50 % av nettleien går til dekning av avkastning for de nye eierene. 

I brev av 15. mai 2002 ber NVE Energi l Folloi'Røyken AS å kommentere klagen. Energi l 
FollolRøyken AS opplyser i sitt brev at nettområdene i Follo, Nesodden og Røyken fra 1. januar 2002 
ble samlet under en felles nettariff og viser til forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og 
teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (forskrift om kontroll av 
nettyirksomheten) § 17-6 som pålegger nettselskap å innføre like tariffer ved oppkjøp og 
sammenslåinger av nett i tilgrensende nettområder. Energi l FollolRøyken AS peker også på at de har 
mulighet til å hente inn en samlet mindreinntekt fra foregående år, samt at de har økte kostnader ved 
overføringstap i nettet som følge av økt markedspris på kraft. 

Fastleddet for Follo Energiverk AS, Nesodden Energi AS og Røyken Energiverk AS ble i starten av 
200 l oppgitt til henholdsvis 1364 kr/år, 1674 kr/år og 1414 kr/år, mens energi leddet var 14,6 øre/kWh, 
15,2 ørelkWh og 19,2 ørelkWh for de tre områdene. 12002 tarifferes de tre områdene sammen av 
Energi l Follo/Røyken AS og har et fastledd på 1860 kr/år og et energi ledd på 16,6 ørelkWh. 
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NVEs vurdering 

Ved kjøp av strøm faktureres en for to ulike produkt. En betaler en kraftpris for den strømmen en 
kjøper og en betaler en nettleie for overføringltransport av denne strømmen. Kraftprisen blir bestemt i 
et marked hvor det er konkurranse, dvs. at du som forbruker til enhver tid har mulighet til å velge den 
kraftleverandør som har lavest pris. Nettleien blir bestemt i et marked som er karakterisert som et 
naturlig monopol noe som innebærer at en som nettkunde er bundet til det nettselskapet som har 
monopol på levering i det område en bor. NVE vil vurdere klagen opp mot de forhold som er knyttet 
til Energi l Follo/Røyken AS sin monopolvirksomhet. Fastavgiften fra konsernets kraftleverandør vil 
således ikke bli vurdert. 

Gjennom den økonomiske reguleringen av nettvirksomheten ønsker NVE å sikre at kostnadene for 
brukere av nettet over tid er så lave som mulig, samtidig som nettselskapene og eierene får en rimelig 
avkastning når nettet utvikles, utbygges og drives effektivt. Uten regulering kan den enkelte 
monopolist sette den pris han sel v ønsker på sitt produkt, noe som i korte trekk kan sies å være den 
økonomiske begrunnelsen for en offentlig regulering av nettvirksomheten. NVE regulerer 
nettvirksomheten (monopolvirksomheten) ved at nettselskapene får tildelt en inntektsramme som sier 
hvor store inntekter selskapet kan hente inn gjennom nettvirksomheten. Denne inntektsrammen skal 
dekke kostnadene ved overføring av kraft i nettet samt gi en rimelig avkastning til netteier. 
Inntektsrammen justeres årlig med bakgrunn i blant annet prisstigning, kostnader for nyinvesteringer 
og effektiviseringskrav. Når inntektsrammen fastsettes legges det til grunn en rimelig avkastning på 
investert kapital ved effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Denne avkastningen fremkommer 
aven langsiktig, risikofri rente tillagt en risikopremie. Den langsiktige risikofrie renten er representert 
ved statsobligasjonsrenten slik den fremkommer i Finansdepartementets årlige vedtak om rentesatser 
for beskatning av kraftforetak. Den årlige risikopremien utgjør 2 prosentpoeng. For 200 1 utgjorde 
dette til sammen 8, l %. Dersom nettselskapet reduserer kostnadene øker avkastningen, dog ikke 
utover 20 % som et gjennomsnitt over 5 år. 

Gitt selskapets inntektsramme gir NVE gjennom forskrift om kontroll av nettvirksomheten rammer for 
hvordan nettselskapene kan innhente nettleien. Netteier er selv ansvarlig for å utarbeide en tariff som 
er i samsvar med dette regelverket. Forskriften sier blant annet at nettleien for en husholdningskunde 
skal bestå av et fastledd og et energi ledd. Fastleddet skal som et minimum dekke kundespesifikke 
kostnader, mens energileddet som et minimum skal dekke kostnader knyttet til marginale tap i nettet. 
Nettselskapet bestemmer selv hvordan de resterende kostnadene skal fordeles mellom fastledd og 
energiledd i deres lokale nett. 

Et av prinsippene ved utforming av tariffer fremgår av forskrift om kontroll av nettvirksomheten § B
l bokstav c, der det heter at nettselskapet plikter å tilby alle som etterspør nettjenester ikke
diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår. Dette er i tråd med føringen i forskrift av 7. 
desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi 
(energilovsforskriften), §4-4 d) første ledd, der det heter at: Konsesjonærene skal sørge for 
markedsadgang for alle som etterspør nettjenester til ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer 
og vilkår. Dette innebærer at nettselskapene plikter å tilby lik nettleie innenfor den samme 
kundegruppen (for eksempel husholdningskunder). Ved sammenslåing av nettselskap skal nettleien 
som en hovedregel utjevnes til også å bli lik for de enkelte kundegruppene innenfor det geografiske 
området til det nye fusjonerte selskapet. 

Med bakgrunn i data NVE har tilgang til har Energi l Follo/Røyken AS videreført mindreinntektene 
(negativ differanse mellom faktiske inntekter ved salg av nettjenester fratrukket årlig inntektsramme 
for eget nett med mer) fra Nesodden Energi AS og Røyken Energiverk AS, samt merinntekten 
(positiv differanse mellom faktiske inntekter ved salg av nettjenester fratrukket årlig inntektsramme 
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for eget nett med mer) fra Follo Energiverk AS inn i det fusjonerte selskapet. Samlet har Energi 1 
Follo/Røyken AS en mindreinntekt. Nettselskap er videre pliktig til å håndtere mer- eller 
mindreinntekt slik at saldo over tid går mol null. Merinntekt skal tilbakeføres til kundene, mens 
mindreinntekt kan hentes inn fra kundene. I tilfeller med fusjoner vil en kunne oppleve at det kan være 
forskjeller mellom de opprinnelige nettselskaps mer- og mindreinntekter, noe som vil få konsekvenser 
også for det fusjonerte nettselskapets kunder. NVE vil påpeke at fastsettelse og håndtering av mer
eller mindreinntekter er et forhold mellom NVE og det enkelte nettselskap og i så måte ikke innebærer 
en fordring mellom nettselskap og nettkunde. Regelverket legger ikke noen særlige føringer på 
hvordan fusjonerte nettselskap velger å hente inn de samlede mer- og mindreinntektene fra ervervede 
selskap. NVE har ingen innvendinger mot at Energi 1 Follo/Røyken har valgt å kreve inn en samlet 
mindreinntekt gjennom en felles tariffering i de tre områdene, for det inneværende år. 

Vedtak 

På bakgrunn av den informasjon NVE har mottatt i denne saken finner ikke NVE at tariffen som 
nettkunder i tidligere Follo Energiverk AS sitt forsyningsområde møter hos Energi l FollolRøyken er i 
strid med gjeldende regelverk. 

Med hilsen 

c 

cl. 't-c~~ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Kopi: Energi l Follo/Røyken AS 
Postboks 103 
1407 VINTERBRO 

Jl TorCLang~ 
seksjonssjef 

Denne avgjl'lrelsen kan ptiklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene. jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal hegrunncs skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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NVE 

Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL 
Postboks 8, Midtbyen 
2201 KONGSVINGER 

Vår dato: 
02 10. 2002 

Vår ref.: NVE 200202415-4 emk/lav 
Arkiv: 912-653.4Æidsiva Energinett 

Deres dato: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 

Lisbeth Anita Vingås 
22959157 

RØD KOP' 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
Internett: www.nve.no 

Org.nr.: 
NO 970 205 039 MVA 
Bankkonto: 
769405 08971 

Spørsmål knyttet til faktura og tariff for fellesmålt anlegg hos Eid$iv~ 

Vi viser til brev fra KOBBL datert 23. mai 2002 hvor det blir stilt spørsmål ved utformingav 
faktura og den tariff som KOBBL har møtt hos Eidsiva Energinett i år 2001. KOBBL hevder~.t 
faktura er svært vanskelig å forstå, og at de således ikke har mulighet til å etterkontrollere 
denne. KOBBL har videre spørsmål til fastleddet og effektleddet j tariffen de møter hos Eidsjva 
Energinett. NVE har vurdert saken j henhold til bestemmelsene j energiloven og tilhørende 
forskrifter. På bakgrunn av den infonnasjon NVE har mottatt i denne saken kan vi ikke finne at 
den tariffen som her praktiseres av Eidsiva Energinett er j strid med gjeldende regelverk. NVE 
oppfordrer Eidsiva Energinett til å vurdere om endringer i gjeldende fakturautfonning kan 
gjøre faktura mer oversiktlig og forståelig for kunden. 

KOBBL skriver i sitt brev at vedlagte faktura framstår som "vanskelig forståelig og derved tilnærmet 
umulig å etterkontrollere" og spør i den forbindelse om hvilke regler som gjelder for 
fakturainformasjon. Bestemmelser om krav til utforming av faktura for husholdninger er regulert 
gjennom forskrift for måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av 
nettjenester nr. 301 kapittel 6. For andre enn husholdninger gjelder ingen eksplisitte regler for 
fakturautforming. Forskriftens § 1-3, første setning, sier at med husholdning menes: "bruker av 
elektrisk energi i et målepunkt i fast bopel. " I dette tilfellet er det borettslaget som er nettselskapets 
kunde og som kjøper nettjenester på vegne av sine medlemmer. Borettslaget vil ikke falle inn under 
forskriftens definisjon av husholdning. Dermed er det opp til nettselskapet å finne en hensiktsmessig 
utforming av faktura. 

Forskrift for måling og avregning § 6-2 sier om fakturautforming for husholdninger: "Fakturaen skal 
være oversiktlig og lett åforstå." I dette ligger det hovedsakelig at fakturaen skal utformes på en måte· 
som gjør det mulig for kunden å etterkontrollere den. NVE har ikke hjemmel til å gjøre denne 
bestemmelsen gjeldende formelt for andre enn de kunder som eksplisitt defineres under forskriftens 
bestemmelse, men vi vil oppfordre Eidsiva Energinett til å legge vekt på en utforming som er 
forståelig og oversiktlig for kunden. NVE mener at en forbedring av dagens utforming av den aktuelle 
fakturaen i denne saken blant annet ville være om de poster/opplysninger som ikke vedkommer 
KOBBL, som "trinn 2" og "reaktiv makseffekt" blir fjernet. 

Eidsiva skriver i sitt brev av 10. juli 2002 at de har byttet kundesystem og dermed håper at fakturaen 
blir mer forståelig i framtiden. De skriver videre at Eidsiva har tatt initiativ til et oppklarende møte 
med KOBBL. NVE registrerer således at Eidsiva har tatt initiativ til å oppklare dette. 
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Konklusjon 1: NVE finner ikke grunnlag for å gripe inn ovenfor Eidsiva Energinett med hensyn til 
fakturautforming i dette tilfellet. 

I brev av 23. mai 2002 spør KOBBL videre om beregning av maks effekt samt fastleddets størrelse. 
Gjennom forskrift for økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 
tariffer nr. 302 regulerer NVE nettselskapenes fastsettelse av tariffer. Forskriften sier at kunder med 
effektavregning i distribusjonsnettet skal belastes et fastledd, et energiledd og et effektledd. Forskrift 
nr. 302 § 14-2 andre ledd sier: 

"Fastleddet skal som et minimum dekke kunde~pesifikke kostnader. Energi/eddet skal som et 
minimum dekke marginale tapskostnader i nettet. Effektleddet skal baseres på kundens 
effektuttak i definerte perioder. " 

Eidsiva skriver i sitt brev av 10. juli 2002 at grunnlaget for effektleddet er høyeste effektavlesning 
målt i en time i løpet av året. Dette vil være i tråd med forskriftens bestemmelse. For KOBBL som 
befinner seg i kundegruppen for husholdnings- og/eller næringskunder med en hovedsikring større enn 
125 ampere betyr dette en pris på 410 kr/kW/år dersom effektuttaket er fra 0-200 kW. Denne prisen 
ble endret fra 1. oktober 2001. Tilsvarende pris i 2001 før denne dato var 390 kr/kW/år. Gitt samme 
forbruk vil kort brukstid, og dermed et relativt høyt effektuttak, betyr at kundens tariffkostnad blir 
relativt større på grunn av effektleddet. Brukstid er et forholdstall for årlig energiforbruk dividert på 
årets maksimaleffekt. 

Hvorvidt en kunde skal beregnes et effektledd i sin tariff eller ikke er i stor grad opp til nettselskapet 
selv å bestemme, gitt at nødvendig målerutstyr er på plass. Det er ikke uvanlig at nettselskapene 
benytter en grense knyttet til amper-stØrrelse som kriterier for å bestemme hvilke kunder som skal gis 
et effektledd i tariffen. Generelt gjelder det at en kunde med hovedsikring større enn 125 ampere vil ha 
mulighet for et høyere effektuttak og en lavere brukstid enn en kunde som benytter en lavere 
sikringsstørrelse. Et relativt høyt effektuttak gir normalt høyere kostnader til dimensjonering av nettet, 
og fra et fordelingsmessig synspunkt kan det således være riktig at tariffen reflekterer dette. Et 
effektledd i tariffen for denne kundegruppen vil bidra til å synliggjøre ovenfor kunden at et relativt 
høyt effektuttak koster. NVE finner ikke at en slik utforming av tariffen strider mot gjeldende 
regelverk. Tiltak fra kundens side som bidrar til å øke brukstiden og fordele forbruket jevnere over 
året, kan bidra til å redusere tariffkostnadene for kunden. 

Konklusjon 2: NVE kan ikke finne at det effektleddet som Eidsiva bruker i denne aktuelle tariffen 
ikke er i tråd med forskriftens bestemmelser. 

KOBBL spØr videre om NVEs kommentar på fastleddet i denne aktuelle tariffen. Fastleddet i tariffen 
på 9000 kr/år ble endret fra 7700 kr/år 1. oktober 2001. Som nevnt over sier forskriften at fastleddet 
som et minimum skal dekke kundespesifikke kostnader. Dette betyr at fastleddet i tillegg kan dekke 
den andelen av faste kostnader som ikke dekkes gjennom energiledd og effektledd. Tariffene skal 
dekke kostnadene ved overføring av kraft i nettet. En relativt stor andel av disse kostnadene vil være 
uavhengig av forbruket på kort sikt. At en relativt stor andel av kostnadene blir dekt inn gjennom 
andre ledd enn energileddet i tariffen vil således være riktig i forhold til de kostnader som overføring 
gjennom nettet genererer på kort sikt. Hvordan fordeling av disse kostnadene skal skje mellom 
fastledd og effektledd har nettselskapet en viss grad av frihet til selv å bestemme. 

Konklusjon 3: NVE finner ikke at det fastleddet som Eidsiva benytter i denne tariffen er strid med 
gjeldende regelverk. 
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KOBBL nevner i sitt brev at det ikke har vært mulig å få svar på sine spørsmål ved henvendelse til de 
respektive selskap. NVE gjør oppmerksom på at etter forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer nr. 302 § 13-5 andre ledd er nettselskapet forpliktet til 
på forespørsel og innen rimelig tid gi kundene informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer 
og beregningen av tariffene for de ulike kundegruppene. Eidsiva skriver i sitt brev av 10. juli 2002 at 
det er tatt initiativ til et oppklarende møte med KOBBL, og NVE mottar kopi av brev fra KOBBL til 
Eidsiva i brev av 9. august 2002 hvor KOBBL skriftlig kommer med konkrete spørsmål til Eidsiva. 
Hvis NVE ikke mottar ytterligere klager fra KOBBL på dette punktet anser vi dette punktet som 
avklart. 

Angående KOBBL sitt spørsmål om hvilke regler som gjelder for endring i avtalt fakturering gjelder 
følgende. Fra l. januar 2002 er det innført en ny bestemmelse i forskriften som forplikter nettselskap i 
distribusjonsnettet til på forhånd å informere sine kunder direkte om endringer i tariffen. Når det 
gjelder tariff endringer som skjer ved årsskiftet tillater forskriftens bestemmelse at nettselskapet kan 
opplyse om endringer i etterkant, senest ved første faktura etter årsskiftet. Denne bestemmelsen var 
ikke gjeldende for 2001. Gjeldende forskrift for 2001 inneholdt en bestemmelse som forpliktet 
nettselskapet å kunngjøre tariffene i en avis som var "alminnelig lest i distriktet". Utover dette var det 
ingen bestemmelser i energiloven eller tilhørende forskrifter for år 2001 som på annen måte forpliktet 
netteier til i gi informasjon om tariffendringer til kunden. Vi gjør oppmerksom på at krav til 
informasjon om tariffendringer ofte er nevnt i den avtalen som inngås direkte mellom kunden og 
nettselskapet. Vilkår nedsatt i slike avtaler er av privatrettslig karakter og ligger utenfor NVEs 
myndighetsområde. 

NVE har i denne saken vurdert om den aktuelle tariffen som her blir presentert er innenfor gjeldende 
regelverk, samt svart på de konkrete spørsmål som blir stilt av KOBBL. 

Konklusjon 

NVE finner ikke at den fakturautforming som Eidsiva her benytter strider mot forskriftens 
bestemmelser. 

NVE finner ikke at den tariffen som KOBBL møter hos Eidsiva energinett er i strid med gjeldende 
regelverk. 

Med hilsen 

~ 
angset 

seksjonssjef ):\~~~ '\AC)~~ 
Lisbeth Anita Vingås 
rådgiver 

Kopi: Eidsiva Energi Nett AS, Boks 224, 2601 LILLEHAMMER 
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Vår dato: O 9. lO. 2002 

Vår ref.: NVE 200202709-4 emk/ave 
Arkiv: 912-653.4lRygge Elverk 
Deres dato:: 
Deres ref.: 
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Postboks 5091, Majorstua 
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Telefon: 22 95 95 95 
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NO 970 205 039 MVA 
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Gunnar Lahelle stiller seg tvilende til om Rygge Elverk kan innkreve et anleggsbidrag og mener 
at elverket ikke har overholdt sin informasjonsplikt. Etter NVEs vurdering har ikke Rygge 
Elverk opptrådt i strid med regelverket. 

Gunnar Lahelle har i brev av 6. juni 2002 klaget på Rygge Elverk AS' (Rygge) beregning av 
anleggsbidrag og spesielt at Rygge ikke har overholdt sin informasjonsplikt. 

Rygge har gitt sine kommentarer til saken i sitt brev av 7. august 2002. 

Sakens grunnlag 

Lahelle eier eiendommen østre Huggenesvei 150 i Rygge kommune. Eiendommen var fram til 
sommeren 2001 tilknyttet Rygges strømanlegg. Inntakssikringen var opprinnelig 25 A. Lahelle krever 
å kunne ta ut 20 kW fra nettet. For å kunne tilfredsstille Lahelles effektbehov må det settes opp et nytt 
1000 kV anlegg. Rygge har beregnet anleggsbidraget til knapt kr 60000,-. Lahelle ønsker at NVE 
vurderer grunnlaget for dette anleggsbidraget. Lahellemener også at Rygge burde informert om at det 
eksisterende strømnettet ikke hadde tilstrekkelig kapasitet til å forsyne hans nye bolig. 

Rygge opplyser at de mottok en forhåndsmelding for nevnte eiendom i slutten av april 2002. Kunden 
ønsket et strømanlegg med overbelastningsvern på 3x63 A som kunne tilfredsstille et stipulert 
effektbehov på 20 kW.lflg. Rygge er dette effektbehovet langt høyere enn eksisterende nett er 
dimensjonert for, og at Lahelles effektbehov bare kan oppfylles ved en oppgradering av eksisterende 
linje. Dette gjøres gjennom oppsetting av to transformatorer og en effektbryter. Rygge opplyser også 
at lavspenningsanlegget kun forsyner Lahelles eiendom og viser til opplysninger fra Rygge kommune 
om at det ikke foreligger planer om å regulere dette området til heIårs- eller fritidsboliger. 

NVEs vurdering 

Det heter § 17-5, første ledd i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 
nettvirksomheten og tariffer av Il. mars 1999 nr. 302 (forskrift om kontroll av nettvirksomhet) at 
"Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger 

eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.". Om forsterkning heter det videre i andre ledd 
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at "Anleggsbidrag vedforsterkning aven tilknytning kan beregnes når kunder krever økt kapasitet 
eller kvalitet som utløser behov for forsterkning.". 

NVE legger til grunn at den eksisterende lavspenningslinjen til Lahelles eiendom ikke er dimensjonert 
for å kunne oppfylle Lahelles oppgitte effektbehov på 20 kW, og at en oppgradering av 
overføringsnettet til eiendommen er nødvendig for å kunne gjøre dette. Det følger direkte av 
forskriftens § 17-5, første og andre ledd at Rygge kan fastsette et anleggsbidrag til dekning av 
kostnadene ved oppgraderingen. 

Lavspenningslinjen er kun til bruk for Lahelles eiendom og det forventes heller ikke at andre kunder 
vil kunne nyttiggjøre seg dette overføringsanlegget. Dette innebærer at Rygge kan kreve at Lahelle 
betaler et anleggsbidrag tilsvarende investeringskostnaden, jf. § 17-5, femte og sjette ledd. Det framgår 
også her at når nettselskapet innkrever tilknytningsgebyr etter § 17-4 i forskriften, skal det gjøres 
fradrag for dette ved fastsetting av anleggsbidraget. 

Lahelle mener Rygge på et tidligere tidspunkt burde informert om at det eksisterende strømanlegget 
fram til eiendommen hadde begrenset overføringskapasitet og at en forsterkning måtte forventes ved 
en rehabilitering av boligeiendommen. 

Nettselskapets informasjonsplikt er nedfelt i § 13-5 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Det heter 
bl.a. her at "Nettselskapene plikter på forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder informasjon om 
beregningsgrunnlaget for egne tariffer og beregningen av tariffene for de ulike tariffgruppen." . 
Anleggsbidrag er i denne sammenheng å forstå som en tariff. Det følger indirekte av denne 
bestemmelsen at kunden på eget initiativ må ta kontakt med nettselskapet og be om 
beregningsgrunnlag m.v. Ikke minst gjelder dette spørsmål om anleggsbidrag, da dette bidraget vil 
kunne variere fra kunde til kunde. 

Vedtak 

NVE kan ikke se at Rygge Elverk har opptrådt i strid med regelverket og NVE har derfor ikke 
anledning til å reagere overfor nettselskapet i denne saken. 

Med hilsen 

(u 1Jc .. ~J. d ~McAøt...f 
r~~~undteigen Fossdal 

avdelingsdirektør 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene. jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig. stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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Vigar Martin Aas mener at Krødsherad Everk har fastsatt urimelig høye tariffer for 
hyttekunder med overbelastningsvern over 25 A. Etter NVEs vurdering har everket utformet 
sine tariffer på en måte som er å anse som diskriminerende og pålegger derfor Krødsherad 
Everk å endre sine tariffer. 

Vigar Martin Aas har i like lydene e-post av 12. februar 2002 og brev av 26. februar 2062 klaget på 
Krødsherad Everk (KB) sin tarifferingspraksis av hyttekunder. 

Partenes anførsler 

Aas mener at KB diskriminerer sine hyttekunder slik everket har utformet sine tariffer. Aas mener 
spesielt at KBs bruk aven egen tariff for "overforbruk" er lovstridig. Aas hevder også at KB har mye 
høyere administrative kostnader enn hva som er normalt, og at KB utnytter sin monopolstilling ved 
bl.a. å skyve kostnader over på hyttekundene. 

KB har gitt sine kommentarer til saken i sitt brev av 26. juni 2002. KB opplyser at selskapet har valgt å 
benytte overforbrukstariffer for husholdninger med hovedsikringer større enn 3 x 63 A og for hytte 
med hovedsikringer større enn 3 x 25 A. KB opplyser at dette er gjort "med bakgrunn i den energi og 
effektknapphet som vi til tider har sett gjennom de senere år", og at slik bruk av overforbrukstariffer 
skal bidra til en reduksjon/utflating av forbruket. KB gir også sine merknader til enkeltkommentarer i. 
Aas' brev. 

NVEs vurdering 

NVE oppfatter at hovedproblemstillingen i saken er om KBs tariffer er å anse som diskriminerende 
eller ikke. NVE vil vurdere saken i lys av dette. Anførsler som har liten eller ingen ~elevans for NVEs 
konklusjon vil ikke bli nærmere diskutert. 

Regelverket for utarbeidelse av overføringstariffer er nedfelt i forskrift om økonomisk og teknisk 
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 nr. 302 (forskrift om 
kontroll av nettvirksomhet). Forskriftens § 14-2 omhandler spesielt tarifferingen i distribusjonsnettet. 
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KB har delt sine hyttekunder i to tariffgrupper, og tilsvarende for sine husholdningskunder. Denne 
inndelingen i grupper innebærer at hytter og husholdninger med inntakssikringer opp til og med hhv. 
25 og 63 A avregnes etter et fastledd og et energiledd, mens hytter og husholdninger med 
inntakssikringer over 25 og 63 A i tillegg til et fastledd og -energiledd, avregnes en såkalt 
overforbrukstariff. Overforbrukstariffen innebærer at disse kundene betaler et effektledd basert på 
bestilt effekt og et eget energiledd for forbruk over bestilt effekt. Hytter og husholdninger med 
overforbrukstariff avregnes dermed etter en fire-leddet tariffstruktur. 

NVE har akseptert at nettselskapene deler sine kunder i tariffgrupper basert på typiske og 
sammenfallende uttaksprofiler, brukstid, etc. i de ulike gruppene. For lavspentkunder uten 
effektmåling har dette gitt seg utslag i at mange elverk har følgende inndeling i tariffgrupper: 
næringskunder, husholdningskunder (og jordbruk) og hyttekunder (fritidsboliger). Inndelingen i 
tariffgrupper kan medføre at enkeltkunder innen en gruppe kan avvike fra gjennomsnittskunden. NVE 
har likevel funnet å ville akseptere slike gruppeinndelinger. 

Det framgår av § 14-2 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet at energileddet minst skal dekke de 
marginale tapskostnadene ved overføring av kraft. Typisk utgjør marginaltapskostnaden for en 
husholdningskunde 4-5 ørelkWh eller 20-30% av de samlete nettkostnadene. Resten av kostnadene i 
nettet, som stort sett er kapitalavhengige kostnader, må dekkes gjennom et påslag på energileddet 
eller ved at det benyttes andre tariffledd. 

Vanlig praksis er at netteiere velger å dekke en større andel av de faste (residuale) kostnadene 
gjennom energileddet, dvs. at energileddet settes høyere en verdien av de marginale nettapene. Siden 
hyttekunder normalt har et langt lavere gjennomsnittsforbruk enn husholdninger, vil disse kundene 
dekke en mindre del av de faste kostnadene i nettet gjennom energileddet enn husholdningene. 
Forskjellen i denne inndekningen avhenger avenergileddets størrelse. Med et lavt energiledd blir 
forskjellen mellom disse kundegruppene mindre. 

Brukstid gir uttrykk for forholdstallet mellom årlig energiuttak og årets maksimaleffekt. Gitt at samme 
energimengde overføres, vil kort brukstid (dvs. et relativt høyt maksimalt effektuttak i forhold til 
energiuttaket) medføre at nettet må dimensjoneres sterkere sammenliknet med om brukstiden er lang 
(dvs. et relativt lavt effektuttak i forhold til energiuttaket i perioden). Når det gjelder faste, residuale 
tariffledd er det NVEs vurdering at disse leddene kan differensieres mellom hyttekunder og 
husholdningskunder med begrunnelse i at hyttekundene typisk vil ha en lavere brukstid enn 
husholdningskundene, og for å ta hensyn til at hyttekundene ellers ville bidra til en lavere dekning av 
faste kostnader i nettet på grunn av gjennomsnittlig lavere energiuttak. Forskjellen i gjennomsnittlig 
forbruk og brukstid kan etter NVEs oppfatning forsvare for eksempel et noe høyere fastledd for 
hyttekundene enn for husholdning~kundene. Dette betyr imidlertid ikke at en hyttekunde skal betale 
mer til dekning av faste kostnader emi en husholdningskunde med tilsvarende nettilknytning. 

NVE har i en rekke saker lagt til grunn at det må anses som urimelig dersom en hyttekunde må betale 
mer til dekning av faste og bruksuavhengige kostnader i nettet enn en husholdningskunde med 
tilsvarende nettilknytning. Vi vil på dette grunnlag sammenligne KB sine tariffer for hytte- og 
husholdningskundene. 

Sammenligning av Hytte> 25 A og Husholdning < 63 A 

KB har opplyst at en gjennomsnittlig Husholdning ~ 63 A har et årsforbruk på 18200 kWh og at en 
gjennomsnittlig Hytte> 25 A har et samlet årlig gjennomsnittsforbruk på 11 300 kWh, hvorav et 
gjennomsnittlig overforbruk på I 590 kWh per år. Abonnert effekt antas å være 4 kW. Disse 
forbrukstallene er referert 200 I. Legges til grunn KBs tariffer for 2002 vil totalkostnaden for hver av 
disse kundene være kr 4 174, - og kr 5 356,- for hhv. Husholdning ~ 63 A og Hytte> 25 A. 
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Vi legger videre til grunn at de marginale tapskostnadene utgjør 5 ørelkWh. Det følger av disse 
forutsetningene at husholdningens bidrag til de dekning av faste kostnadene = kr 4 174 - (18 200 kWh 
x 0,05 kr/kWh) = kr 3 264,-. Hyttekundens bidrag til de faste kostnadene = kr 5356 - (lI 300 kWh x 
0,05 kr/kWh) = kr 4 791,-. Basert på nevnte forutsetninger vil en typisk Hytte> 25 A bidra med ca. 
kr l 530,- mer enn en typisk Husholdning S 63 A til dekning av de faste, residuale kostnadene. 

Som nevnt har NVE lagt til grunn at hytter ikke skal betale mer til dekning av de faste kostnadene i 
nettet enn de husholdninger gjør. En annen fordeling av de faste kostnadene mellom hytte- og 
husholdningskunder å anse som diskriminerende og vil således være i strid med § 13-1, bokstav c) i 
forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Denne bestemmelsen sier at "nettselskapet plikter å tilby alle 
som etterspør nettjenester ikke-diskriminerende og objektive punkttarijfer og vilkår". Den 
ovenstående beregningen viser etter NVEs vurdering tydelig at hyttekunder med overforbrukstariff 
diskrimineres sammenlignet med husholdninger med inntakssikringer opp til og med 63 A. Vi har i 
denne sammenheng valgt å sammenligne den kundegruppe som Aas avregnes etter med den største 
husholdningsgruppen. 

Sammenligning av hytter over og under 25 A. 

Forutsetter vi at Hytte> 25A har de forbrukstall som nevnt i den overstående, og at Hytte S 25 A har 
et gjennomsnittlig årsforbruk på 5230 kWh, innebærer dette at Hytte> 25 A har en årskostnad på 
kr 5 356,-, mens Hytte s 25 A har en årskostnad på kr 2 395,-. Basert på KEs tariffer for 2002 og 
forutsetninger som i ovenstående beregning vil en typisk Hytte> 25 A bidra med kr 2657,- eller ca. 
125 % mer enn en typisk Hytte S 25 A til dekning av de faste, residuale kostnadene. 

Etter NVEs vurdering indikerer disse regneeksemplene at KE sin inndeling i tariffgrupper for sine 
hyttekunder gir urimelige fordelingsmessige virkninger og må klart kunne betegnes som 
diskriminerende for enkelte kunder. Beregningene viser at hytter med overforbrukstariff, dvs. den 
tariffgruppe som Aas tilhører, diskrimineres sammenlignet både med andre hyttekunder og 
husholdningskunder uten overforbrukstariff. 

Vedtak 

NVE vil med hjemmel i § 18-1 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet pålegge Krødsherad Everk å 
endre sine tariffer til husholdningskunder og hyttekunder. Tariffene skal utformes slik at den typiske 
hyttekunde ikke betaler mer til dekning av de residuale kostnadene enn en typisk husholdningskunde. 
Beregningen skal gjennomføres med virkning fra 1. januar 2002. 

Med hilsen 

~.~~ 
Marit Lundteigen Fo~ 
avdelingsdirektør 

seksjonssjef 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

ener"iclenartementet O" sendes "iennom NVE 



"-

Norges 
vassdrags- og 

. energidirekto,rat 

NVE 

Krødsherad Everk 
Norefjelleveien 

3536 NORESUND 

Vår dato: 22.01.2003 
Vår ref.: NVE 200200918-13 emk/ave 
Arkiv: 912-653.4lKrødsherad Everk AS 
Deres dato::31.1O.2oo2 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
AmeVenjum 
22959258 

Klage på NVEs vedtak av 11. oktober 2002. Krødsherad 

Krødsherad Everk (KB) har i brev av 31. oktober 2002 til Olje- og energidepartementet 
av NVEs vedtak av Il. oktober 2002. Det heter bl.a. i vedtaket at "Beregningen skal gj 
med virkning fra l. januar 2002.". KB aksepterer pålegget om at tarifferingen av hytte- og 
husholdningskunder må endres, men everket ber om at vedtaket blir gjort gjeldende 
i stedet for 1. januar 2002. KB viser spesielt til at det vil påføre selskapet mye 
kostnader om tilbakeberegning må gjøres for alle selskapets kunder. 

Vigar Martin Aas ble oversendt kopi av KBs påklage i brev av 15. november 2002. Aas 
kommet med skriftlige kommentarer til påklagen. 

NVEs vurdering 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

NVE ser at det kan være ressurskrevende for KE å endre tariffene for alle sine hytte- og 
husholdningskunder med virkning fra 1. januar 2002 slik NVEs vedtak av 11. oktober 2002 gir pålegg 
om. Ikke minst vil dette være tilfelle siden vedtaket ble fattet sent på året og at en reberegning må 
gjøres etter at tariffåret 2002 er avsluttet. Til tross for at en reberegning vil påføre KE merarbeid og 
ekstra kostnader, gir dette isolert .sett ikke grunnlag for å endre vedtaket. 

I vedtaksbrevet av 11. oktober 2002 har NVE bl.a. vurdert om KEs tarifferingspraksis er forenlig med 
§ 13-1, bokstav c) i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. NVE konkluderer med at KB har opptrådt 
i strid med denne bestemmelsen og at nettselskapets tariffering av hyttekunder må anses som 
diskriminerende. NVEs vedtak i saken underbygges også aven etablert forvaltningspraksis om 
kostnadsfordelingen mellom hytte- og husholdningskunder. NVE står fast ved dette standpunktet. 

NVE ser imidlertid at det i premissene for vedtaket ikke er lagt tilstrekkelig vekt på de frihetsgrader 
som det enkelte nettselskap har ved utformingen av tariffene og de tolkningsmuligheter regelverket gir 
mht. den praktiske tariffutformingen. Ikke minst gjelder dette normative bestemmelser, dvs. 
bestemmelser der det enkelt nettselskap må gjøre egne skjønnsmessige vurderinger mht. forståelsen og 
praktiseringen av regelen. § 13-1, bokstav c) er en slik normative bestemmelse. Dette forholdet burde 
vært tillagt større vekt ved vurderingen av virkningstidspunkt. NVE mener på denne bakgrunn at det 
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ikke kan anses som rimelig å pålegge KE å etterberegne alle sine hytte- og husholdningskunder for 
2002. Det tillegges også noe vekt at en slik etterberegning vil påføre KE merarbeid og økte kostnader. 

Vedtak 

Med hjemmel i forvaltningslovens § 33, andre ledd endres NVEs vedtak av l1.oktober 2002 om at 
vedtaket skal gis virkning fra 1. januar 2002. NVE pålegger i stedet KE å iverksette vedtaket med 
virkning fra l. januar 2003. 

Med hilsen 

Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Tore Langset 
seksjonssjef 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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Vedtak i klage fra Lillehammer Olympiapark AS om endring i 
overføringstariffen 
lillehammer Olympiapark AS mener at Eidsiva energinett AS har satt sine tariffer ,/rr_pII 

at selskapet ikke har overholdt sin varslingsplikt. Etter NVEs vurdering har ikke Eidsiva 
urimelig høye tariffer. NVE finner derfor ingen grunn for å reagere overfor Eitisil'a 
grunnlag. Eidsiva har strengt tatt ikke overholdt sin infonnasjonsplikt. NVE gir 
pålegg om å gjøre dette. 

Lillehammer Olympiapark AS (Olympiaparken) har i brev av 7. mai 2002 klaget på at Eidsiva 
energinett AS (Eidsiva) har endret sine tariffer. 

Olympiaparken mener at Eidsiva ikke har overholdt til varslingsplikt ved endringer i nettariffen i 
henhold til avtale mellom partene. Olympiaparken viser her til at Eidsiva først meldte fra om 
endringer i nettariffene med virkning fra 1. januar 2002 i brev datert 1. mars 2002. Olympiaparken 
opplyser at de har en avtale med Eidsiva "om at endringer i nettleien skal varsles skriftlig med 
minimum en månedsfrist". Etter Olympiaparkens oppfatning har ikke Eidsiva overholdt dette 
avtalepunktet. 

Olympiaparken anfører også at Eidsiva har for "høye overfØringskostnader i tilknytning til levering av 
energi med bakgrunn i at energiejfektiviseringer ikke kommer oss som kunde til gode". 
Olympiaparken viser til at fusjonen mellom Eidsiva og Hedmark Energi Nett AS har påført selskapet 
økte overføringskostnader. Selskapet hevder de fokuserer på å redusere sine energikostnader, men 
peker på at "Handlefriheten er liten ettersom det er eksterne faktorer som påvirker ejfekttoppene. ". 

Olympiaparken mener også at NVEs inntektsrammeregulering er demotiverende fordi redusert 
energiforbruk fører til økte overføringstariffer. 

Eidsiva har gitt sine kommentarer til saken i sitt brev av 6. juni 2002. Nettselskapet viser til at alle 
kunder ble informert gjennom annonser i lokalaviser 14 dager før de justerte tariffene ble gjort 
gjeldende med virkning fra 7. januar 2002. Eidsiva viser videre til at Olympiaparken ble informert om 
tariffendringen i eget brev datert 1. mars 2002. Eidsiva opplyser også at etter fusjonen mellom Eidsiva 
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og HEAS baseres nå effektgrunnlaget på årets høyeste effektuttak, mens de tidligere benyttet to 
målinger. Samtidig har Eidsiva fjernet minimumsgrensen for maksimaleffektens brukstid. Disse 
endringene er en del av harmoniseringsprosessen mellom de sammenslåtte selskapene. 

NVEs vurdering 

Om nettselskapenes informasjonsplikt heter det forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 nr. 302 (forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet) at "Nettselskapene i distribusjonsnettene skal på forhånd informere den enkelte 
nettkunde om endringer i tariffen. Endringer i tariffen ved årsskiftet, kan allikevel sendes ut som egen 
melding vedlagt første faktura etter nyttår.", jf. § 13-5, fjerde ledd. Det følger direkte av denne 
bestemmelsen at nettselskapene ikke er pliktige til å informere sine kunder på forhånd om 
tariffendringer som iverksettes frå nyttårsskiftet. Grunnlaget for unntaksbestemmelsen ved årsskiftet er 
at distribusjonsnettene er avhengig av tariffene i overliggende nett, dvs. sentralnettet og 
regionalnettene, før egne tariffer kan utarbeides, og at det av tids- og ressursmessige årsaker ofte ikke 
vil være mulig for distribusjonsnettselskapene å kunne informere alle sine kunder før årsskiftet. 

Eidsiva har i tillegg til annonsering i lokalaviser før iverksettelse av nye tariffer, orientert 
Olympiaparken direkte gjennom sitt brev av 1. mars 2002. § 13, fjerde ledd ble tatt inn i forskriften 
med virkning fra 1. januar 2002. I ettertid har det visst seg å være usikkerhet mht. til den praktiske 
gjennomføringen av denne bestemmelsen, og flere nettselskaper har ikke informert sine kunder eller 
kommet med denne informasjonen for sent. Når Eidsiva har informert sine kunder etter at første 
faktura ble sendt ut, betyr dette at selskapet ikke har oppfylt sine informasjonsplikt, men innebærer i 
seg selv ikke at tariffene er ugyldige. 

Olympiaparken viser til en avtale om å bli varslet i tilfelle endringer i nettariffene. Generelt har ikke 
NVE myndighet til å ta stilling til den uenighet som måtte være mht. forståelsen av slike privatrettslige 
avtaler. Det framgår imidlertid av vedlagte dokumentasjon at den avtalen det vises til er inngått 
mellom Olympiaparken og Eidsiva energi omsetning AS. Vi vil påpeke at Eidsiva energinett AS og 
Eidsiva energi omsetning AS er uavhengige virksomheter. Det er nettselskapet, og ikke 
omsetningsselskapet, som er eier av nettet og har ansvaret for nettjenestene, herunder tarifferingen av 
disse tjenestene. 

Det heter i § 17-6 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet at " Ved oppkjøp og sammenslåing av nett i 
tilgrensende nettområder skal det innføres like tariffer. Dersom tariffene var vesentligforskjellig, kan 
ulike tariffer opprettholdes i en overgangsperiode på inntil tre år.". Utformingen av de enkelte 
tariffleddene og nivået på tariffene kan variere mellom ulike nettselskap. Når det fusjonerte selskapet 
harmoniserer sin tariffer kan derfor dette være kostnadsmessig ugunstig for enkelte kunder, mens 
andre kunder vil ha fordel av tariffharmoniseringen. NVE mener at slike fordelingsvirkninger må 
kunne aksepteres, gitt at utformingen av tariffene er i samsvar med regelverket. Grunnlaget for 
sammenslåinger er at dette vil gi kostnadsbesparelser. Den oppnådde effektivitetsgevinsten vil i første 
omgang tilfalle nettselskapene, men vil over tid medføre en relativ reduksjon av inntektsrammen som 
årlig fastsettes av NVE. Denne reduksjonen i nettselskapets inntektsramme vil komme nettkundene til 
gode gjennom lavere nettariffer. Etter NVEs vurdering er den samfunnsøkonomiske 
effektivitetsforbedringen som kan oppnås ved oppkjøp og sammenslåinger overordnet de 
fordelingsmessige virkningene. 

Som en del av tariffharmoniseringen har Eidsiva valgt å legge kundens maksimaleffekt i året til grunn 
for beregningen av effektleddet. Eidsiva har samtidig fjernet minimumsgrensen for maksimaleffektens 
brukstid. Gjeldende forskriftsbestemmelser er ikke til hinder for en slik tarifferingspraksis. 

Om Olympiaparkens kommentarer til inntektsrammereguleringen kan vi opplyse at inntektsrammen 
fastsettes for en periode på minst fem år (reguleringsperioden). Innenfor reguleringsperioden justeres 
inntektsrammen bl.a. avhengig av økningen i levert energi, nye tilknytninger, konsumprisindeks og 
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årlig vedtatte effektivitetskrav. Kostnadsbesparelsen som nettselskapene gjennomfører innenfor 
reguleringsperioden vil komme nettselskapene til gode gjennom økt avkastning. En effektivitesgevinst 
i en periode vil imidlertid bli "overført" til kundene i neste reguleringsperiode ved at inntektsrammene 
og dermed overføringstariffene reduseres. 

Når en enkeltkunde reduserer sine energiuttak vil dette marginalt øke enhetsprisen målt i ørelkWh, 
men vil uansett medføre reduserte overføringskostnader for kunden. En generell reduksjon av 
energiforbruket vil derimot på kort sikt gi en økning av enhetsprisen og i mindre grad påvirke 
overføringskostnadene for kundene som helhet. Årsaken til dette er at størsteparten av kostnadene i 
overføringsnettet er kapitalavhengige kostnader og kostnader til drift og vedlikehold. Dette er 
kostnader som ikke påvirkes av kortsiktige endringer i energioverføringen. Imidlertid vil en reduksjon 
i strømforbruket over tid utsette eller redusere behovet for investeringer i overføringsnettet og slik sett 
bidra til lavere kapitalrelaterte kostnader. 

Konklusjon 

NVE kan ikke se at Eidsiva energinett har opptrådt i strid med regelverket på en måte som skulle tilsi 
at selskapet må endre sine tariffer. Eidsiva har ikke overholdt informasjonsplikten slik § 13-5, fjerde 
ledd i forskrift om kontroll av nettvirksomhet er å forstå. NVE forventer at Eidsiva vil oppfylle denne 
plikten i framtiden. 

Med hilsen 

Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Tore Langset 
seksjonssjef 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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Beregning av anleggsbidrag ved tilknytning av bolig - Tormod Hovda 

Vi viser til Deres brev av 17. september 2002 vedrørende beregning av tilknytningsgebyr og 
anleggsgebyr ved tilkobling til strømnettet. 

Vi vil innledningsvis påpeke at vi oppfatter Deres henvendelse som en forespørsel, jf. også 
telefonsamtale med NVE om dette i uke 45/02. Dette innebærer at vi ikke vil fatte et enkeltvedtak i 
saken, men gi våre generelle og prinsipielle kommentarer til de problemstillinger som reises. En slik 
behandling av saken er ikke til hinder for at De på et senere tidspunkt kan fremme en formell klage på 
de tilknytningsvilkår som det aktuelle nettselskapet har lagt til grunn. 

De opplyser i brevet at den aktuelle boligen "har tidligere vært tiLknyttet nettet med Luftstrekk", og at 
De i 1999 ba om å bli tilkoblet nettet på nytt i 1999. I 1999 krevde nettselskapet et tilknytningsgebyr 
på kr 7500,- + mva. på å bli tilknyttet. Vi oppfatter at Deres bolig ikke ble koblet til nettet i 1999 og at 
De gjorde en ny henvendelse til nettselskapet om tilknytning i 2002 og at nettselskapet nå krevde et 
anleggsbidrag på vel kr 16000,- + inv.avg. De stiller flere spørsmål til de betalingskrav som er 
framsett av nettselskapet. Disse vil vi svare på i tur og orden. 

Regelverket som regulerer nettselskapenes fastsetting av priser og andre vilkår for å knytte seg til og 
bruke strømnettet er nedfelt i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 
nettvirksomheten og tariffer av Il. mars 1999 nr. 302. Forskriften finnes bl.a. på denne 
internettadressen: http://www.1ovdata.no/forlsf/oe/xe-19990311-0302.html. Vi vil i Deres tilfelle 
spesielt vise til § 17-4 om tilknytningsgebyr og § 17-5 om anleggsbidrag. Tilknytningsgebyret er et 
standardgebyr som netteier har anledning til å innkreve ved nye tilknytninger og ved 
oppdimensjonering av et anlegg. At tilkytningsgebyret er et standardgebyr betyr at det, med visse 
uttak, er likt for alle og uavhengig av de investeringskostnader som tilknytningen/oppgraderingen 
utløser. Anleggsbidraget er ikke et standardgebyr, men et individuelt beregnet investeringstilskudd 
som fastsettes avhengig av de kostnader tilknytningen eller oppdimensjoneringen utløser. Benytter 
nettselskapet både tilknytningsgebyr og anleggsbidrag, vil i praksis tilknytningsgebyret bare bli 
innkrevet når beregnet anleggsbidrag er mindre enn tilknytningsgebyret. 
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NVE vil her gå ut fra at forskriftens kriterier for innkreving av anleggsbidrag er oppfylt, jf. § 17-5 
første og annet ledd. Opplysningene i den tilsendte dokumentasjonen tyder for øvrig på at grunnlaget 
for innkreving av anleggsbidrag er til stede i Deres tilfelle. 

a) VE kan ikke stå helt fritt til å beregne seg Rund Sum anleggsbidrag etter egen vurdering? 

Et nettselskap kan ikke på fritt grunnlag fastsette størrelsen på anleggsbidraget. Det framgår klart av 
§ 17-5, femte og sjette ledd at nettselskapet kan innkreve et anleggsbidrag tilsvarende anleggsko~tnad 
med fradrag av tilknytningsgebyret når dette benyttes. Anleggskostnad er alle kostnader som direkte 
følger av tilknytningen, for eksempel arbeidskostnader og materiell. Vi kan også legge til at 
nettselskapet er pliktig til å gi en såpass detaljert kostnadsspesifikasjon at kunden skal kunne 
kontrollere de mengde- og prisforutsetninger som er lagt til grunn for beregningen av anleggsbidraget. 

b) Forsterkning av eksisterende nett er spesielt nevnt i NVEs regler. I mitt tilfelle burde vel VE 
tidligere tatt høyde for å dimensjonere linjene med kapasitet for min eiendom (som er den eldste i 
feltet og som tidligere har vært tilknyttet)? Det er urimelig at jeg - og jeg alene - skal betale 
forsterkning av VEs linjer (kr 5.498,-). 

Når en kunde ber om å bli tilkoblet strømnettet eller når en eksisterende kunde ønsker å øke sine 
effektuttak vil dette tidvis medføre behov for å øke overføringskapasiteten i det nærliggende nettet. 
Netteier kan i medhold av § 17-5 kreve at kunden dekker hele eller deler av den investeringen som må 
gjennomføres. De sier at Deres bolig tidligere har vært tilknyttet nettet. Vi vil her påpeke at når en 
kunde velger å koble seg fra nettet så blir ikke den frigjorte overføringskapasiteten reservert denne 
kunden til bruk ved en eventuell senere tilkobling, men stilt til disposisjon for andre kunder som 
ønsker å nyttiggjøre seg denne kapasiteten. Vi vil også peke på at overføringslinjer har en levetid på 
flere tiår og at nettselskapene vanskelig kan forutsi den fremtidige etterspørselen etter effekt når 
investeringsbeslutningen gjøres. 

c) Kostnadfor Del i transformator (kr 3.388,-) er først fremkommet i siste brev. Om det menes en 
konkret del til forsterkning eller om det er en andel av transformatorens kostende vites ikke. 
Uansett bør det ikke være min kostnad. 

En transformator som forsyner kunder i lavspenningsneuet vil ofte betjene en avgrenset gruppe 
sluttbrukere (bl.a. husholdningskunder). I slike tilfeller er transformatoren å anse som et radielt 
fellesanlegg. Det framgår av § 17-5, tredje ledd at når en transformator eller andre deler av radielle 
fellesanlegg må oppdimensjoneres så kan nettselskapet kreve at den kunde som utløser dette 
forsterkningsbehovet må betale en andel av disse kostnadene. Andelen kunden må betale skal avspeile 
forholdet mellom kundens effektbehov og den kapasitetsøkningen som faktisk gjennomføres. 

d) Når jeg har betalt anleggsbidraget går mesteparten (kostnader frem til min grunnmur) over til å 
bli Energiverkets eiendom. Altså lar Energiverket nye abonnenter betale for verdiøkning av sine 
anlegg. Dette var for så vidt OK den gang det var kommunale e-verk eller andelslag som 
abonnentene kunne sies å være medeiere i, ikke nå etter privatiseringen. Dette må være høyst 
urettferdig, dertilforskjellsbehandling av gamle og nye abonnenter? 

Innbetaling av anleggsbidrag innebærer ikke at kunden får eiendomsrett til anlegget. Vi vil imidlertid 
påpeke at det i selskapenes regnskaper tas hensyn til hvor mye anleggsbidrag kunden har innbetalt, og 
at dette trekkes fra selskapenes balanseverdier. Investeringer finansiert ved anleggsbidrag fører derfor 
ikke til en verdiøkning for selskapet på samme måte som andre investeringer. 
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Lavspenningsanlegg, anlegg med spenning < 1000 V, er for øvrig ikke konsesjonspliktig. Dette 
innebærer at De som kunde for eksempel kan eie og operere stikkledningen fra nærmeste nettstasjon 
frem til Deres bolig. Dette må i tilfelle avklares med nettselskapet. En slik løsning medfører at 
leveringspunktet flyttes til et passende punkt mellom "husvegg" og trafostasjon/fordelingsboks. 
Nettselskapet vil også kunne kreve at strømmåleren flyttes til det avtalte leveringspunktet. Etter dette 
vil kunden overta alt operativt og økonomisk ansvar på kundesiden av leveringspunktet/måleren. 

e) VE påberoper seg nå at de (i motsetning til tidligere) ikke behøver å hensyntafremtidige inntekter 
fra strømforbruk, man kanjo kjøpe strømmen annet steds. Men halve kostnadenfor forbrukeren 
gjeLder jo nettLeie, nå somfør, den skaL lokaLt e-verkfortsatt ha inntekter fra. Energiverkene burde 
i det minste ha plikt til åforeta noen investeringer (komplettering ogforsterkning av nettet i 
sentrale strøk) mot åfåfremtidige inntekter fra nettleie og øket forbruk. 

Regelverket for innkreving av anleggsbidrag er endret med virkning fra L januar 2002. Før dette 
tidspunkt ble det ved fastsetting av anleggsbidraget gjort et fradrag tilsvarende den neddiskonterte 
verdien av inntektsvirkningen for netteier som følge av tilknytningen. Selv om gjeldende regelverk 
innebærer at anleggsbidraget øker sammenlignet med tidligere, medfører ikke dette at nettselskapets 
inntekter øker. Dette skyldes at nettselskapene isolert sett vil få reduserte inntektsrammer og derfor 
lavere årlige tariffer over tid. For mer informasjon om dette vises til vedlagte notat som gir en 
gjennomgang av regelverket for anleggsbidrag og ulike virkninger for kunder og nettselskap etter 
forskriftsrevisjonen med virkning fra l. januar 2002. 

Vi vil også understreke at nettselskapet kun kan innkreve anleggsbidrag fra det kundenære nettet, dvs. 
kundespesifikke nettanlegg og radielle fellesnett. Investeringer som gjøres i sentralnettet, regionalnett 
og masket fordelingsnett kan ikke overveltes husholdningskunden gjennom et anleggsbidrag. 

f) Når først Energiverket har innført anleggsbidrag (og ikke tilknytningsgebyr) skulle det på min 
tomt ligge optimalt til rette for et rimelig anleggsbidrag. Likevel har de altså laget kalkylen slik at 
de har doblet sitt krav for tilknytning, med begrunnelse nye regler fra NVE. Det var kanskje ikke 
NVEs mening? 

Som nevnt åpner forskriften for at nettselskapene kan innkreve både anleggsbidrag og 
tilknytningsgebyr. Nettselskapene kan selv velge om de vil benytte begge disse engangsbetalingene 
eller kun ett av dem. De fleste selskapene innkrever anleggsbidrag, mens tilknytningsgebyr blir 
benyttet i mer varierende grad. Vi viser for øvrig til det som er sagt i det ovenstående. 

Med hilsen 

~ Tore~ 
seksjonssjef 

Vedlegg 

~ø,---
: Arne Venjum 

rådgiver 
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EI Norges 
vassdrags- og 

. energidirektorat 

NVE. 

Agder Energi 
Serviceboks 634 
4809 ARENDAL 

Vår dato: l 3. 12. ZOOZ 
Vår ref.: NVE 200203429-4 emk/ave 
Arkiv: 912-653.4/Agder Energi 
Deres dato:: 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
AmeVenjum 
22959258 

Klage på fastsettelse av anleggsbidrag. Agder Energi - Vi 
Bengt Dahl mener at Agder Energi har satt anleggsbidraget urimelig høyt ved strømti 
Dahl sin hytte i Hægebostad kommune. Etter NVEs oppfatning har Agder Energi nett ikke 
strid med regelverket. NVE har deifor ikke innvendinger mot Agder Energi sitt krav om 
i dette tilfelle. 

*** 

Bengt Dahl har i e-post av 26. september 2002 klaget på Agder Energi sitt krav 
tilknytning av hytte til strømnettet. 

Dahl mener at Agder Energi har fastsatt en pris for å bli tilknyttet nettet som er altfor høy. 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091, Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no. 
Internett: www.nve;no" 

også til at det er "store prisforskjeller i samme fylke som Agder Energi opererer", og underforstått at 
Agder Energi har høyere tilknytningspris enn andre energiverk. 

Agder Energi har gitt sine synspunkter til saken i brev av 24. oktober 2002, samt over telefon. 
Nettselskapet opplyser at Dahl sin hytte er en av 25 hytter ved Loka gård i Hægebostad kommune i 
Vest Agder. De første hyttene i det såkalte Lokafeltet ble tilknyttet strømnettet i 1996. 
Anleggsbidraget ble den gang beregnet til kr 23620,- per hytte. Agder Energi har lagt til grunn en 
praksis der selskapet forskutterer inntil 70% av kostnadene ved feltutbygginger der ikke alle 
enkeltkunder ønsker tilknytning. Videre har Agder Energi praktisert en ordning som bl.a. innebærer at 
alle hytteeiere innenfor samme byggefelt skal betale det samme anleggsbidraget. Selskapet opplyser 
også at det beregnete beløpet står fast i 5 år og justeres deretter basert på prisøkningen i perioden. Etter 
at Agder Energi har priskorrigert det opprinnelige anleggsbidraget er dette nå økt til kr 27400,-. Etter 
1996 har flere kunder i det aktuelle hyttefeltet blitt tilknyttet strømnettet. Iflg. Agder Energi har alle 
disse kundene betalt et anleggsbidrag basert på nevnte praksis. 

NVEs vurdering 

Regelverket for beregning av anleggsbidrag er å finne i § 17-5 i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om 
teknisk og økonomisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (forskrift om 
kontroll av nettvirksomhet). Vi vil her spesielt vise til sjuende ledd der det heter at "Nettselskapet kan 
fordele anleggsbidraget mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunkt for ferdigstillelse av anLegget 
og kunder som blir tilknyttet på et senere tidspunkt, men senest innen ti år etter ferdigstillelse av 



Side 2 

anLegget." Det følger direkte av denne bestemmelsen at nettselskapene kan fordele anleggsbidraget 
over tid når kunder velger å koble seg til det samme strømnettet på ulike tidspunkt. 

Vi vil også vise til forskriftens § 13-1, bokstav c) der det kreves at nettselskapene skal utforme sine 
tariffer og andre overføringsvilkår, herunder anleggsbidrag, på en ikke-diskriminerende og objektiv 
måte. Det er NVEs oppfatning at innkreving av anleggsbidrag for tilknytning av Dahl sin hytte, på lik 
linje med andre kunder i dette hyttefeltet, innebærer at denne bestemmelsen oppfylles. NVE forutsetter 
at nettselskapet bruker samme praksis for sine øvrige kunder. 

Dahl anfører at andre nettselskaper i området har lavere anleggsbidrag for å bli tilknyttet strømnettet. 
Vi kan opplyse at anleggsbidrag beregnes særskilt for hver enkelt tilknytning eller gruppe av 
tilknytninger. Da det kan være stor forskjell i de nettinvesteringer som utløses som følge av nye 
tilknytninger, vil også anleggsbidraget variere avhengig av hvor i nettet kunden tilkobles. Vi vil også 
vise til at § 17-5 åpner for at nettselskapene selv kan dekke en større andel av anleggskostnadene ved 
tilknytning av nye kunder. Anleggsbidraget som innkreves fra kundene vil da bli lavere. Slik 
reguleringen av nettselskapene er lagt opp vil imidlertid dette føre til at de årlige tariffene som 
nettselskapet innkrever bli høyere. 

Konklusjon 

NVE kan ikke se at Agder Energi har opptrådt i strid med regelverket ved å innkreve et anleggsbidrag 
ved tilknytningen av Bengt Dahl sin hytte. NVE har derfor ikke grunnlag for å reagere overfor Agder 
Energi i denne saken. 

Med hilsen 

d..~~ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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B Norges 
vassdrags- og 

. energidirektorat 

NVE. 

TrønderEnergi Nett AS 

7496 TRONDHEIM 

Vår dato: 13 12. Z002 
Vår ref.: NVE 200203957-4 emk/ave 
Arkiv: 912-653.4 
Deres dato:29.11.2002 
Deres ref.: 

Saksbehandler: 
Arne Venjum 
22959258 

Krav om redusert tariff ved installasjon av varmepumpe. ~ 

Nils I. Bachen har installert varmepumpeanlegg og han mener derfor at nettariffene må 
Etter NVEs vurdering kan ikke Bachen kreve dette med støtte i det regelverket som rpUlIlPrp 

utformingen av overføringstariffene. NVE kan derfor ikke pålegge TrønderEnergi Nett å 
tariffene for Bachen. 

*** 

Vi viser til brev av 6. november 2002 fra Nils I. Bachen. 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091. Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no .. 
Internett: www.nve.oo 

Bachen opplyser i sitt brev at han har installert et varmepumpeanlegg i sin bolig i Frøya ~v ...... ~. 
Bachen hevder at anlegget fører til en betydelig energisparing og ha mener at dette bør kunne gi lavere 
overføringstariffer. Dette har TrønderEnergi Nett (TEN) ikke sagt seg villig til. 

TEN har gitt sine kommentarer til saken i brev av 29. november 2002. Nettselskapet mener at de etter 
gjeldende regelverk ikke kan utarbeide særlige tariffer for Bachen, og viser bl.a. til forskriftens krav 
om ikke-diskriminering. 

NVEs vurdering 

Regelverket for utarbeiding av overføringstarlffer er nedfelt i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om 
økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (forskrift om 
kontroll av nettvirksomhet). Vi vil her spesielt vise til § 13-1 om prinsipper for utforming av tariffene 
og § 14-2 som omhandler utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet. Forskriften er 
bl.a. å finne på http://www.lovdata.no/forlsf/oe/oe~ 19990311-0302.html. 

Bachen mener at hans installasjon av varmepumpean1egg skulle gi grunnlag for lavere tariffer. Vi vil 
her vise til at installasjon og bruk av alternative energi- eller oppvarmingssystemer i seg selv ikke gir 
grunnlag for lavere tariffer, jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Unntaket fra dette er når 
kunden har elektrokjele med driftsklar brenselsfyrt reserve, jf. kapittel 15 i forskrift om kontroll a v 
nettvirksomhet. Årsaken til at de kunder som tilfredsstiller dette kriteriet har krav på lavere tariffer, er 
at slike kjeler bidrar til et mer fleksibelt energisystem og at kjelene kan kobles ut etter ordre fra 
nettselskapet når det for eksempel er kapasitetsproblemer i overføringsnettet. 



· ----~-----------------------------------

Side 2 

Om tarifferingen av ordinære uttak i distribusjonsnettet heter det i § 14 - 2 at for kunder uten 
effektmåling skaloverføringstariffene bestå av et energiavhengig ledd som minst dekker de marginale 
nettapene og et fastledd som minst skal dekke de kundespesifikke kostnadene (måling, fakturering 
mv.). Denne bestemmelsen sier noe om den tariffstruktur som nettselskapet skal legge til grunn, og 
hvilke kostnader som forutsettes dekket gjennom de ulike tariffledd. Etter NVEs oppfatning benytter 
TEN en tariffstruktur som er i overensstemmelse med denne bestemmelsen. Denne bestemmelsen gir 
imidlertid ikke svar på hva som er riktig størrelse på de ulike tariffleddene. 

Det heter § 13 - l, bokstave) i forskrift om kontroll av nettvirksomhet at .. tariffene kan differensieres 
etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold." . Denne bestemmelsen 
åpner for at nettselskapene på visse vilkår kan utarbeide ulike tariffer for ulike kunder. Dette gjøres l 

vanligvis ved at nettselskapene deler inn kundene sine i kundegrupper med differensierte tariffsatser. 
NVE har imidlertid ikke utarbeidet konkrete bestemmelser mht. inndelingen av kunder i ulike 
tariffgrupper, og NVE anser at det først og fremst er nettselskapenes ansvar å velge en hensiktsmessig 
inndeling i tariffgrupper. Relevante kriterier for inndeling i slike tariffgrupper kan være brukstid, 
nettnivå og leveringskvalitet. Det kan ikke avvises at Bachen har en gunstigere brukstid på sine 
effektuttak sammenlignet med den typiske kunden i den kundegruppe Bachen avregnes etter. Den 
målerteknologi som i dag finnes for den store kundemassen i distribusjonsnettet, gir imidlertid liten 
mulighet til å ta hensyn til enkeltkundens uttaksprofil over året og forholdet mellom kundens effekt
og energiuttak. 

Vi vil avslutningsvis vise til § 14-2, siste ledd der det framgår at Bachen kan kreve å bli avregnet etter 
et tidsdifferensiert energiledd. En slik differensiering avenergileddet vil være gunstig for alle kunder 
som har alternative oppvarmingsmuligheter, bl.a. for kunder med varmepumpeanlegg. 

Vedtak 

Etter NVEs oppfatning kan ikke Nils L Bachen med henvisning til regelverket kreve at TrønderEnergi 
Nett utarbeider en særlig tariff for kunder som har installert varmepumpeanlegg. NVE kan derfor ikke 
pålegge TrønderEnergi Nett å avregne Bachen etter en lavere tariff enn for tilsvarende kunder som 
ikke har installert varmepumpeanlegg e.l. 

Med hilsen 

d.--=k,~~ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør ~ Tore~ 

seksjonssjef 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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NVE. 

Multi Elektro as 
Tyinvegen l 
6884 ØVRE ÅRDAL 

Vår dato: 
1 3. 12. 2002 

Vår ref.: NVE 200203895-4 emk/ave 
Arkiv: 912-653.41Årdal Energi 
Dykkar dato:: 
Dykkar ref.: 

Sakshandsamar: 
ArneVenjum 
22959258 

o 

Klage på fakturering av reaktiv effekt. Ardal Energi KF -

HMR Årdal AS meiner at Årdal Energi KF sine satsarfor uttak av reaktiv 
og at dei stiller seg tvilande til den metode nettselskapet har nytta. NVE 
Energi KF etter gjeldande regelverk har rett til å krevje at HMR betaler for 
reaktiv effekt, men gjev HMR medhald i at nettselskapet ikkje kan leggje til 
de; i dag nyttar. Konklusjonen er difor at Årdal Energi må endre sin fnriHoyin 

*** 
Vi viser til brev av 17. september 2002 frå Multi Elektro as som på vegne av HMR Årdal AS 
(HMR) klagar på Årdal Energi KF (ÅE) si tariffering av reaktiv effekt. ME meiner at den 
måten ÅE har rekna ut satsane for reaktive effektuttak på er urimeleg, og ber om at NVE tek 
stilling til den metode nettselskapet har nytta. 

ÅE har gjeve sitt syn i saka i brev av 23. september 2002. Dei opplyser at selskapet fakturerer 
sine kundar for uttak av reaktiv effekt når det reaktive effektuttaket er større enn 50% av den 
aktive effekten som kunden tek ut.ÅE opplyser at viss ikkje kunden betrar sin effektfaktor må 
kunden betale ei tilleggsavgift lik '1orholdet mellom målt effektfaktor og 0,9 på både energi 
og effektledder. Basert på dei målte verdiane for aktive og reaktive effektuttak reknar deiseg 
fram til den aktuelle effektfaktoren, og deretter forholdstalet. Dette forholdstalet vert nytta 
som ein multiplikator i energi- og effektleddeef~r 6{dinære overføringar. 

, .. ~ 

NVE si vurdering 

Forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 
nettvirksomheten og tariffer {forslag om kontroll av nettvirksomhet) gjev ÅE rett til å måle og 



-~ 
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Side 2 

fakturere uttak av reaktiv effekt, jf. § 17-3 første ledd. Det er difor ingen tvil om at ÅE kan 
tariffere sine kundar for reaktive effektuttak. 

Grunnlaget for at reaktiv effekt skal tarifferast er at reaktiv effekt tek opp ein del av 
overføringskapasiteten og verkar inn på taps- og spenningstilhøva i nettet. Dette må 
nettselskapet ta omsyn til ved dimensjoneringa av sine nettanlegg, og representerer difor ein 
auke i kostnadene for nettselskapet. Det er nettselskapet sine kundar som til sist må dekke 
desse kostnadene. For dei nettselskapa som ikkje har særskilte tariffar for reaktive uttak vil 
kostnaden bli henta inn gjennom dei ordinære tariffane. Å tariffere på denne måten fører til at 
også kundar som ikkje eller berre i liten grad forbrukar reaktiv effekt, må vere med å dekke 
desse kostnadene. Denne måten å fordele kostnadene på kan seiast å vere urimeleg og kan 
også vere i strid med forskriften sine krav om ikkje-diskrirninering. NVE har likevel så langt 
funnet å ville akseptere at nettselskapene ikkje har eigne tariffar for reaktive effektuttak. 

NVE har ikkje fastsett storleiken på tariffen for reaktive effektuttak. Dette må kvart enkelt 
nettselskap ta stilling til. Utgangspunktet bør uansett vere at tariffen vert sett slik at den i 
rimeleg grad tek omsyn til den kostnad som reaktive effektuttak representerer. Så vert det opp 
til kunden å vurdere desse tariffkostnadene opp mot kostnadene ved sjølv å installere 
kompenseringsutstyr. 

ÅE nyttar ein praksis der selskapet multipliserer dei målte verdi ane for HMR sine energi- og 
effektuttak med ein faktor tilsvarande forholdet mellom den valde grenseverdien for 
fakturering av reaktive uttak (cos cp = 0,9) og forholdet mellom målt aktiv og reaktiv effekt i 
faktureringsperioden (cos cp = 0,34). Forholdstalet vert då 2,31. For ordens skuld vil vi peike 
på at basert på dei opplyste verdiane for aktive ogreaktive uttak vert cos cp lik 0,39. Dette har 
likevel marginal verknad for storleiken på forholdstalet. 

NVE finn likevel ingen grunn for å vurdere innhaldet i denne modellen nærmare, då det 
uansett er NVE si oppfatning at den tarifferingspraksis som ÅE nyttar ved faktureringa av 
HMR er i strid med forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Det følgjer av § 14-2 og § 17-3 i 
forskriften at ordinære uttak og reaktive effektuttak er å oppfatte som ulike 
overføringsprodukt, og skal tariffmessig også haldast adskilt. Ei viktig årsak til dette er at 
kunder som vert målt og fakturert for sine reaktiv effektuttak skal vite kva pris han betal ar for 
dette produktet, og gjere han i stand til å vurdere denne kostnaden mot dei alternative 
kostnadene, t.d. kostnadene ved sjølv å produsere reaktiv effekt. 

Vi vil også peike på at ÅE må leggje til grunn objektive og kontrollerbare kriterier for kva for 
kundar som skal målast og fakturerast for sine uttak av reaktiv effekt. Dette er mellom anna å 
forstå slik at nettselskapet kan ikkje på eit tilfeldig eller skjønnsmessig grunnlag avgjere kva 
for kundar som skal betale for reakti ve effektuttak. Dette følgjer direkte av § 17-1 i forskriften 
som krev at tarifferingen skal baserast på ikkje-dis~minerande vilkår. 

Vi vil også nernne at når ÅE fastset ein eigen:; tariff for reaktive uttak og dei vel å halde fast 
ved cos cp = 0,9 som grenseverdi (dvs. når den reaktive effekten er lik 50% av det aktive 
effektuttaket), så skal kunden ikkje betale for dei uttak av reaktiv effekt som overstig denne 
grenseverdien. 



-~ 
Vedtak 

Side 3 

Årdal Energi KF er i sin fulle rett når dei vil tariffere HMR Årdal AS for uttak av reaktiv 
effekt. Nettselskapet kan ikkje gjere dette er den metoden som dei no nyttar, men må bruke 
separate tariffar for respektive ordinære (aktive) og reaktive uttak. Med medhald i § 18-1 i 
forskrift om kontroll av nettvirksomhet gjev difor NVE Årdal Energi pålegg om å endre sin 
tarifferingspraksis for uttak av reaktiv effekt. 

Med helsing 

d:-:b~ 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør ~ To~t 

seksjonssjef 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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