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OVERFØRINGSTARIFFER FOR FRITIDSBOLIG - SØR AURDAL ENERGI 
 
Innledning 
 
I brev datert 26.05.97 innklager Magnar Ruud Sør Aurdal Energi (SAE) på grunn av at 
overføringstariffen for hyttekundene er høyere enn for husholdningskundene. 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. 
 
 
Partenes synspunkter 
 
I brev datert 26.05.97 innklager Magnar Ruud Sør Aurdal Energi (SAE) på grunn av at nettleien 
for hyttekundene er høyere enn for husholdningskundene. Etter hans oppfatning er denne 
dobbelt så høy for hyttekundene som for husholdningskundene. 
 
I brev datert 04.06.97 ber NVE SAE om dokumentasjon på beregningen av overføringstariffene. 
NVE bad også om en redegjørelse for SAEs bruk av anleggsbidrag, hvor stor andel av den 
totale kundemassen er hyttekunder, hvilken leveringskvalitet har hyttekundene  sammenlignet 
med husholdningskundene, hvilke kostnader har SAE i forbindelse med utbygging og drift av 
nettet til hytte- hhv. husholdningskundene og  hvilken informasjon er gitt til kundene i forbindelse 
med tariffendringene.  
 
I brev datert 18.06.97 besvarer SAE NVEs henvendelse. 
 
I følge SAE er gjennomsnittsforbruket for hytter ca 4400 kWh, og det er benyttet en brukstid på  
900 timer. Ut fra dokumentasjon på beregning av punkttariffer finner en at for hyttekunder med 
maksimalt 25 A sikring er gjennomsnittsforbruket  3067 kWh og for hyttekunder med maksimalt 
63 A sikring er gjennomsnittsforbruket 5285 kWh. Gjennomsnittforbruket for husholdnings-
kundene er 19900 kWh og det er benyttet en brukstid på 3500 timer. 
 
I følge SAE er leveringskvaliteten til hyttekundene den samme som til husholdningskundene. 
Tariffendringer blir kunngjort i lokalavisen. 
 
 
 
 
 



 2 

Under er vist en oversikt over SAEs overføringstariffer til husholdningskunder/hyttekunder og 
antall kunder i de ulike kategoriene: 
 
 Fastledd - kr Energiledd - øre/kWh Antall 
Husholdning (63 A sikring)  1000,- 14,0 1431 
Hytter (25 A sikring)  1750,- 14,0   163 
Hytter (63 A sikring)  2000,-  14,0   246 
   Totalt 2119 
 
Magnar Ruud har 40 A inntakssikring fra juni 1995. 
 
SAE praktiserer følgende regler for tilknytningavgift og anleggsbidrag. Tilknytningsavgift for 
husholdninger er kr 4500,- .Ved tilkoblingskostnader større enn kr 9000,- fastsetter styret et 
anleggsbidrag. Tilknytningsavgift for hyttekunder er kr 15000,- . Ved tilkoblingskostnader større 
enn kr 19500,- fastsetter styret et anleggsbidrag. I brev datert 28.01.98 opplyser SAE at denne 
praksisen hadde SAE også i 1990, dvs før energiloven trådte i kraft. 
 
 
 
NVEs vurdering 
 
Kostnadene i elektriske nett er delvis bruksavhengige kostnader knyttet til de elektriske tapene i 
ledningene og delvis faste, bruksuavhengige kapital- og vedlikeholdskostnader. De bruks-
uavhengige kostnadene varierer ikke med det løpende uttaket av kraft. I et typisk distribusjons-
nett kan energikostnadene til marginale tap i ledningene utgjøre 4-5 øre/kWh, eller 20-30% av 
de samlede kostnadene ved levering til en husholdning. Resten av kostnadene er faste 
kostnader som ikke varierer med uttaket.  
 
I retningslinjene for beregning av overføringstariffer står det at kunder uten effektavregning 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 bruks-
uavhengige kostnadene i nettet. Energileddet skal bestå av et tapsledd for dekning av de 
marginale tapskostnader i det aktuelle nett og overliggende nett. I tillegg kan det inneholde et 
ledd til dekning av bruksuavhengige kostnader som ikke dekkes gjennom fastleddet. NVE har så 
langt ikke kommet med krav utover dette. De fleste netteiere tarifferer slik at en ikke uvesentlig 
del av de bruksuavhengige kostnadene dekkes gjennom energileddet. Hytter med gjennom-
snittlig langt lavere forbruk enn husholdningene vil da dekke en mindre del av de faste kost-
nadene i nettet gjennom energileddet enn husholdningene. Forskjellen på inndekningen 
avhenger av energileddets størrelse. Med et lavt energiledd blir forskjellen mellom kunde-
gruppene liten. 
 
NVE har akseptert at e-verk deler sine kunder i tariffgrupper basert på typiske og sammen-
fallende uttaksprofil, brukstid etc i de ulike gruppene. For lavspentkunder uten effektmåling har 
dette gitt seg utslag i at mange e-verk har følgende inndeling i tariffgrupper; næringskunder, 
husholdningskunder og hyttekunder (fritidsboliger og støler). 
 
I forskriften til energiloven heter det at konsesjonæren ikke må diskriminere mellom brukere av 
nettet, men tilby like tariffer justert for forskjeller i  leveringskvalitet, brukstid mm. Brukstiden er 
et forholdstall for årlig energiuttak dividert på årets maksimaleffekt. 
 
Når det gjelder fastleddet i tariffen er det NVEs vurdering at dette leddet kan differensieres 
mellom hyttekunder og husholdningskunder  med begrunnelse i at hyttekundene typisk vil ha en 
lavere brukstid enn husholdningskundene og bla for å ta hensyn til at hyttekundene typisk bidrar 
til en lavere dekning av faste kostnader i nettet pga. normalt sett lavere energiuttak.  
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SAEs hyttekunder har et langt lavere gjennomsnittlig forbruk enn husholdningskundene,  
5285 kWh for hyttekunder med inntakssikring på maksimalt 63 A og 19900 kWh for hus-
holdningskundene. NVE finner det rimelig å legge til grunn at hyttene gjennomgående har 
kortere brukstid enn husholdningene. Et energiledd på 14,0 øre/kWh dekker mer enn marginale 
tapskostnader. Dette er fordelaktig for brukere med relativt lavt uttak.  
 
Ved å gjøre en antagelse om kostnadene til marginale tap, kan det foretas en sammenligning av 
den typiske husholdningen og den typiske fritidsboligen når det gjelder betaling til nettet 
gjennom bruksuavhengige ledd. I regneeksemplet antas de marginale tapskostnader å være 5 
øre/kWh. Med et energiledd på 14,0 øre/kWh gir dette en «restkostnadsdel» av energileddet på 
9,0 øre/kWh som et ekstra bidrag til dekning av faste kostnader i nettet. Vi vil understreke at 
verdien av de aktuelle marginale tap kan avvike fra det som er antatt her, men at dette neppe gir 
vesentlig utslag som kan endre konklusjonene i saken. 
 
Kunde -
gruppe 

Forbruk, 
kWh – 
gjennom 
snitt 

Fastledd 
Kr 

Inndekning 
restkostnad 
energiledd 
kr 

Totalt pr. 
år til dekning 
av faste 
kostnader 
kr 

 Total innbetal 
ing pr. år 
kr 

Hushold-
ningskunder   

   
 
 
19900 

 
 
 
1000 

0,09 kr/kWh x 
19900 kWh 
 
=1791 kr 

1000 kr + 
1791 kr 
 
=2791 kr 

1000,- kr + 0,14 kr/kWh x 
19900 kWh 
 
= 3786 kr 

 
Hyttekunder 
(maks 25 A 
sikring) 
 

 
3067 

 
1750 

 
0,09 kr/kWh 
x 3067 kWh 
= 276 kr 

 
1750 kr + 
276 kr 
= 2026 kr 

 
1750 kr + 0,14 kr/kWh x 
 3067 kWh 
= 2179 kr 

 
Hyttekunder 
(maks 63 A 
sikring) 
 

     
5285 

 
2000 

 
0,09 kr/kWh 
x 5285 kWh 
=  476 kr 

   
2000 kr + 
476 kr 
= 2476 kr 

 
2000 kr + 0,14 kr/kWh x 
5285 kWh 
= 2740 kr 

 
Prisene i tabellen er uten mva. 
 
SAE bruker en standard tilknytningavgift på kr 15000,- for hytter og kr 4500,- for enebolig. 
Tilknytningavgift er en tariffinntekt og med 30 års levetid og 7 % realrente utgjør kr 15000,-, 
kr 1210 pr. år i tariffinntekt mens kr 4500,- utgjør kr 363 pr. år i tariffinntekt. Praksisen knyttet til 
tilknytningsavgiften har eksistert siden før energiloven. 
 
Det vil si at hyttene med maksimalt 63 A sikring hhv maksimalt 25 A sikring betaler en 
årskostnad på kr 3686 (1210 + 2476) hhv kr 3236 (1210 + 2026) mens eneboligene betaler en 
årskostnad på kr 3154  (2791 + 363) til dekning av residuale faste kostnader i nettet.  
 
NVE finner det ikke urimelig at hytter og andre kunder med kort brukstid vil måtte betale en 
forholdsvis høy pris målt i øre/kWh, så lenge de totale årlige innbetalingene til dekning av 
residuale faste kostnader ikke er høyere enn det som dekkes av husholdninger. NVE vurderer  
at dette kravet så langt ikke har gått klart nok fram av retningslinjene for beregning av 
overføringstariffer. Dette er blitt klargjort gjennom tvistesaker og klagesaker men er så langt ikke 
omtalt spesielt i retningslinjene for beregning av overføringstariffer. SAE kan derved ha vært i 
god tro ved utarbeidelsen av overføringstariffene og NVE finner det derfor ikke rimelig at SAE 
skal tilbakebetale til sine kunder for perioden før 01.01.97. 
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NVE finner det ikke rimelig at fritidsboligene bidrar med mer pr. år til dekning av residuale faste 
kostnader i nettet enn husholdninger og finner at dette ikke er i samsvar med forskriftens krav til 
ikke-diskriminering. NVE vil derfor pålegge SAE å redusere fastleddet for fritidsboliger. NVE 
finner det riktigst å behandle fritidsboliggruppen under ett og ha den samme reduksjon av 
fastleddet for begge gruppene. Med det antall fritidsboliger som er oppgitt i de to gruppen vil 
dette gi en reduksjon av fastleddet på kr 353,-. Dette beløpet skal for 1997 tilbakebetales til 
hyttekundene. Den mindreinntekt som denne tilbakebetalingen eventuelt vil føre til for 1997 kan 
SAE hente inn iht retningslinjene for inntektsrammen for overføringstariffer. 
 
 
 
 
Vedtak 
 
NVE finner at SAEs overføringstariffer for 1997 virker diskriminerende og pålegger SAE å 
redusere tariffene for hytter og fritidsboliger med kr 353 pr. år (ekskl. mva.).  
 
Denne endringen skal gjelde fra og med 01.01.97 og beløpet skal tilbakebetales kundene. 
 
 
 
 
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 kommet frem 
til partene; jfr forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og 
sendes gjennom NVE. 
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