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TVIST MELLOM RINGERIKS-KRAFT AS OG BUSKERUD NETT AS 
 
Ringeriks-Kraft AS (RIK) har i brev datert 23.12.97 innklaget Buskerud Nett AS (BN) 
overføringstariffer for 1998. Uenigheten dreier seg om tarifferingen av RIKs uttak i Follum og 
Ultvedt transformatorstasjoner.  
 
NVE avgjør tvistesaken i medhold av  § 4-4 b siste ledd i forskrift om produksjon, omforming, 
overføring, omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 
07.12.90 med hjemmel i energiloven av 29.06.90 nr. 50. 
 
BN har kommet med kommentarer til saken i brev av 03.02.98 og har dessuten kommet med 
tilleggsopplysninger i brev datert 01.04.98. 
 
NVE har hatt møte med BN 24.03.98 og med RIK 25.03.98. 
 
 
Ringeriks-Krafts anførsler 
 
RIK skriver i brev datert 23.12.97 at etter endringen av sentralnettets utstrekning fra og med  
01.01.98 har flere tidligere sentralnettsanlegg i Hadeland og Ringerike gått over til å bli 
regionalnettsanlegg. I dette området er nå Statnett Regionalnett (Smestad – Minne – 
Hadelandsnettet) den klart største regionalettseier, mens BN kun eier enkeltstående 
anlegg/komponenter i dette området. 
 
RIK mener at når en netteier eier et enkeltstående forsyningsanlegg, som for eksempel en 
transformatorstasjon, i en annens regionalnett finner de det ikke rimelig å betale en tariff for 
denne anleggsdelen, som gjenspeiler kostnadene i et annet nettsystem. I dette tilfellet BNs 
regionalnett i nedre del av Buskerud. RIK mener at et slikt prinsipp medfører et prispåslag for å 
føre kraften over enkeltstående anlegg som ikke står i samsvar med kostnadene for disse. 
 
RIK mener at eiere av enkeltkomponenter eller enkelte anlegg beliggende i andres regionalnett 
må bli godtgjort  for bruken av anleggsdelene, og  slik at overføringstariffer på aktuelt nivå 
dekker relevante tjenester. RIK mener at det ikke er riktig at BN benytter sin regionalnettstariff 
innen regionalnettsområdet til Statnett Regionalnett. RIK mener at det i stedet må fastsettes en 
leie for bruk at anlegget som står i samsvar med anvendelse av disse. 
 
RIK skriver at BE konsernet eier fire enkeltstående forsyningsanlegg som ikke henger sammen 
med konsernets øvrige regionalnett. Disse fire anleggene forsyner kommunene Rollag, 
Ringerike og Hole. Tre av anleggene har Buskerud innlemmet i Regionalnett Buskerud, dvs. 
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Follum, Ultvedt og Rollag transformatorstasjon. Det fjerde enkeltstående forsyningsanlegget, 
132 kV ledningen avgrening Mykstufoss – kobl. pkt. Mykstufoss,  er imidlertid holdt utenfor 
regionalnett Buskerud. RIK  mener at det er galt at BN har ulik praksis når det gjelder 
enkeltstående anlegg og mener at BN må pålegges å leie ut  alle enkeltstående 
forsyningsanlegg til underliggende nett. 
 
RIK henviser til at i sentralnettet er transformeringen lagt til underliggende nettnivå og 
tilsvarende mener RIK at transformering til distribusjonsnettspenning må tillegges 
distribusjonsnettet. De mener at en vil oppnå en mer rasjonell nettstruktur og en bedre løsning 
totalt sett dersom transformatorstasjonene Follum og Ultvedt tilegges RIK.   
 
RIK viser også til NVEs vedtak i tvistesak vedrørende Tangen transformatorstasjon der NVEs  
avgjørelse var at punkttariffene i tilknytning til Tangen transformatorstasjon skal avspeile 
kostnadene i overføringsnettet som ligger bak dette utvekslingsnivået. RIK mener at forholdene 
rundt transformatorstasjonene Follum og Ultvedt er helt identisk med Tangen transformator-
stasjon. RIK skriver at de forutsetter at NVE pålegger BN å leie ut transformatorstasjonene 
Follum og Ultvedt til RIK. 
 
 
 
Buskerud Netts anførsler 
 
BN skriver at de i sine tarifferingsprinsipper hele tiden har praktisert  en ordning med utjevnede 
tariffer. I det ligger at nettkundene forholder seg til den samme tariff uavhengig  av hvor de er 
tilknyttet nettet. RIK betaler imidlertid et lavere energiledd i de punkter der regionalnettets 
tilknytning mot sentralnettet (Statnetts regionalnett fra 01.01.98) er direkte over et 
transformatoranlegg. 
 
BN skriver at det er flere nettkunder i BNs nett som har en tilknytning til regionalnettet slik RIK 
har.  Ut fra totale kostnader er det beregnet en felles tariff og det innebærer nødvendigvis at 
midler overføres fra et forsyningsområde til et annet. BN kan ikke se at forholdene prinsipielt har 
forandret seg fordi sentralnettet har fått en annen utstrekning. BN har forstått det slik at en 
netteier kan utarbeide sine tariffer og tariffprinsipper på selvstendig grunnlag forutsatt at de 
ligger innenfor NVEs retningslinjer. BN opplyser for øvrig at linjefelt i Follum på 132 kV er leid 
ut til Statnett regionalnett slik at Statnett derved får et sammenhengende tariffområde Smestad 
– Ringerike – Hadeland –Minne. 
 
BN opplyser at Mystufoss har en høyere kostnad pr. kWh for sin innmating enn produksjons-
enheter tilknyttet BNs regionalnett fordi BNs overføringstariff opererer med et negativt 
energiledd i tunglastperioden. BN skriver at de oppfatter at deres praksis er innenfor  
gjeldende retningslinjer og BN vil for øvrig ikke ha noe problemer med å akseptere et påbud fra 
NVE om leie inn anleggsdeler i tilknytning til kraftstasjonen. 
 
BN skriver at etter endringen av sentralnettets utstrekning i området, har BN tatt et initiativ 
overfor Statnett for å få en felles tariffering av regionalnettet. BN utfører også utredninger og 
prinsipielle diskusjoner om fremtidige overføringstariffer i området i samarbeid med Nettutvalget 
og Norsk Kraftmegling. Målsettingen  er at nye tarifferingsprinsipper skal være på plass innen 
1999. 
 
BN opplyser at de har fire transformatorstasjoner som ligger i andres nett, Follum, Ultvedt, 
Rollag og Evju. De opplyser også at produksjonen i Mykstufoss i 1997 var 230 GWh, Rollag 
elverks uttak i Mykstufoss var 15,9 GWh og Rollag elverks totale uttak var 24,8 GWh. 
 
Med hensyn til NVEs vedtak vedrørende Tangen transformatorstasjon kan ikke BN se at 
tilsvarende resonnementer kan brukes i den klagesaken som her skal behandles.  
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NVEs kommentarer 
 
I et nett med flere utvekslingspunkter på samme nettnivå har vanlig praksis vært at netteier 
utligner tariffene over alle punktene, dvs. at netteier har en felles punkttariff selv om kostnadene 
bak hvert enkelt punkt ikke nødvendigvis er sammenfallende. NVE har ikke hatt innvendinger 
mot at det legges til grunn slike gjennomsnittsberegninger når en netteier har flere 
utvekslingspunkt på samme nettnivå. 
 
RIK skriver at de mener at når en netteier eier et enkeltstående forsyningsanlegg, som for 
eksempel en transformatorstasjon, i en annens regionalnett finner de det ikke rimelig å betale en 
tariff for denne anleggsdelen, som gjenspeiler kostnadene i et annet nettsystem. 
Hverken energiloven, forskrift til energiloven eller NVEs retningslinjer for beregning av 
overføringstariffer gir direkte føringer for dette tilfellet. NVE har, i henhold til 
omsetningskonsesjon, anledning til å sette  vilkår  om hvilke anlegg som skal inngå i 
sentralnettet. NVE har ingen tilsvarende hjemmel til å sette vilkår om hvilke nettanlegg som skal 
inngå i regional- eller distribusjonsnettet.  
 
Det vanligste er at den som eier et nett (dvs. har anleggskonsesjon eller områdekonsesjon) 
også tarifferer de aktører som er tilknyttet nettet. Det finnes unntak; blant annet i sentralnettet 
der Statnett er operatør, men nettkomponentene eies av flere enn Statnett. Videre finnes det 
også enkelte regionale fellesnett. 
 
RIK skriver at som følge av at transformeringen fra sentralnettsspenning er lagt til regionalnettet 
som følge av endret utstrekning på sentralnettet, må tilsvarende skje på lavere nettnivå. NVEs 
retningslinjer for beregning av overføringstariffer av november 1997 beskriver en vanlig 
inndeling av landets elektrisitetsnett i nettnivå. I denne beskrivelsen er nedtransformering til  
1 – 22 kV tillagt regionalnettnivå. RIK mener at det i stedet for dagens tariff må fastsettes en leie 
for bruk av transformatorene i Ultvedt og Follum som står i samsvar med anvendelsen av disse 
uten at de spesifiserer nærmere hva de legger i dette. På regionalnettnivå tarifferes i dag 
transformering i all hovedsak inkludert i regionalnettstariffen slik BN gjør, men det finnes også 
eksempler på at transformeringen tarifferes for seg. NVE har foreløpig ikke tatt noe standpunkt 
til om det er vesentlige grunner som taler for å pålegge en bestemt metode for å tariffere 
transformering fra regionalnettnivå til distribusjonsnettnivå. Uansett kan vi ikke se at vi innenfor 
dagens regelverk kan pålegge BN å endre sin tarifferingspraksis når det gjelder transformering.  
 
Etter endringen av sentralnettets utstrekning fra og med 01.01.98 ser NVE at det kan være 
behov for koordinering mellom netteiere når det gjelder tarifferingen på regionalnettsnivå.  
Vi kan imidlertid ikke se at dette skulle påvirke forholdet mellom BE og RIK i denne aktuelle 
saken. 
 
RIK skriver at BE konsernet eier fire enkeltstående forsyningsanlegg som ikke henger sammen 
med konsernets øvrige regionalnett. Disse fire anleggene forsyner kommunene Rollag, 
Ringerike og Hole. Tre av anleggene har Buskerud innlemmet i regionalnett Buskerud, dvs. 
Follum, Ultvedt og Rollag transformatorstasjon. Det fjerde enkeltstående forsyningsanlegget, 
132 kV ledningen avgrening Mykstufoss – kobl. pkt. Mykstufoss,  er imidlertid holdt utenfor 
regionalnett Buskerud. RIK mener at det er galt at BN har ulik praksis når det gjelder 
enkeltstående anlegg og mener at BN må pålegges å leie ut alle enkeltstående forsynings-
anlegg til underliggende nett. NVE finner at 132 kV ledningen avgrening Mykstufoss – kobl. pkt. 
Mykstufoss  kan anses å være av en annen kategori enn de andre stasjonene det er referert til. 
Grunnlaget for vurderingen er bl.a. som følger. Mykstufoss er et større produksjonsanlegg. 
Produksjonen i Mykstufoss  var i 1997 230 GWh og Rollag elverks uttak i Mykstufoss var 15,9 
GWh. Linjen brukes i det alt vesentlige til å overføre produksjonen fra Mykstufoss. Den vil derfor 
falle inn under punkt 4.5 i NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer som 
omhandler produksjonsrelaterte nettkostnader. NVE vil forøvrig vise til at vi i år i samarbeid med 
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bransjen har startet et arbeid med hensyn på å klarlegge forhold knyttet til produksjons- og 
industriradialer. Etter at dette arbeidet er avsluttet vil NVE eventuelt komme tilbake til om denne 
linjen skal behandles annerledes enn idag. Med bakgrunn i vår argumentasjon over kan vi derfor 
ikke se at  dagens behandling av ledningen avgrening Mykstufoss – kobl. pkt. Mykstufoss vil 
være relevant for den aktuelle saken som gjelder Follum og Ultvedt transformatorstasjon. 
 
NVEs mener at vårt vedtak i tvistesaken vedrørende Tangen transformatorstasjon understøtter 
NVEs argumentasjon i den aktuelle saken. I saken vedrørende Tangen transformatorstasjon var 
det ikke fremme at transformeringen skulle tarifferes separat men at Tangen transformator-
stasjon tariffmessig skulle inngå i det bakenforliggende nettet, noe som også kan sies å være 
tilfelle for Follum og Ultvedt transformatorstasjon.   
 
 
Vedtak 
 
NVE kan ikke gi RIK medhold i sine krav overfor BN.  
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
Jan Moen 
avdelingsdirektør 
 
 

Trond Svartsund 
rådgiver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: Olje- og energidepartementet 
 
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet 
frem til partene; jfr forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energideparte-
mentet og sendes gjennom NVE. 
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