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Tvist mellom Harry Kristiansen og Gjøvik Energi AS. Vedtak. 
Harry Kristiansen har i brev av 10. februar 1999 henvendt seg til NVE. Det vises også til følgende 
korrespondanse; brev fra Harry Kristiansen til Gjøvik Energi med kopi til NVE datert 18. februar 
1999, brev fra Gjøvik Energi til Harry Kristiansen med kopi til NVE datert 24. februar 1999, brev fra 
Harry Kristiansen til Gjøvik Energi med kopi til NVE datert 4. mars 1999, brev fra Gjøvik Energi til 
NVE datert 9. mars 1999 

NVE har behandlet henvendelsen fra Harry Kristiansen som en tvist vedrørende fastleddet i Gjøvik 
Energi sine tariffer for husholdningskunder. Harry Kristiansen hevder at fastleddet er satt for høyt. 
NVE har ikke behandlet saken om Gjøvik Energi sin markedsføring er i strid med 
markedsføringsloven da NVE ikke har kompetanse til dette. 

Gjøvik Energi har i brev av 9. mars 1999 gjort rede for sitt syn på saken og fastholdt at fastleddet ikke 
er satt for høyt.  

NVE treffer vedtak i saken i medhold av forskrift av 11. mars 1999 om "økonomisk og teknisk 
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer". 

NVE kontrollerer energiverkenes totale tillatte inntekt fra nettvirksomheten gjennom at NVE setter en 
ramme for hvor høy inntekt energiverkene samlet kan beregne seg. Inntektsrammen justeres årlig for 
blant annet prisstigning, økning i levert energi og effektiviseringskrav. Inntektsrammen til Gjøvik 
Energi er økt fra 1998 til 1999.  

Forskriften til energiloven forbyr konsesjonærer (nettselskap) å diskriminere nettkunder. I forskrift til 
energiloven av 7. desember 1990 nr. 959, § 4 – 4, b står det blant annet:  

”Konsesjonæren må ikke diskriminere brukere av nettet, men tilby like tariffer justert for 
forskjeller i brukstid, leveringskvalitet m.v.” 

Brukstid måles i timer og er forholdet mellom årets energiuttak (måles i kWh) og maksimaleffekt 
(måles i kW). Gitt at samme energimengde overføres, vil kort brukstid (relativt høyt effektuttak) 
medføre at nettet må dimensjoneres sterkere sammenliknet med lang brukstid (relativt lavt effekt-
uttak). Et sterkt nett er mer kostnadskrevende enn et mindre sterkt nett. NVE tolker ”like tariffer 
justert for forskjeller i brukstid” dithen at kunder med lang brukstid skal tilbys relativt lave tariffer 
målt i øre/kWh, mens kunder med kort brukstid skal tilbys relativt høye tariffer målt i øre/kWh. 

Ved overføring av kraft vil en andel av kraften gå tapt på grunn av motstand i nettet, og tapene øker 
mer en proporsjonalt med overført energi. Det vil si at dersom kraftoverføringen øker med en prosent, 
vil overføringstapet øke med mer enn en prosent. De kortsiktige variable kostnadene er knyttet til dette 
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krafttapet og kan som et gjennomsnitt utgjøre om lag 4-5 øre/kWh (eksklusive mva) ved en kraftpris 
på 20 øre/kWh. Dette tilsvarer som gjennomsnitt 20-30% av de samlede kostnadene ved overføring av 
kraft til husholdninger.  De resterende kostnadene (kapitalkostnader og drifts- og 
vedlikeholdskostnader m.m.) er mer eller mindre faste og uavhengige av mengden energi (målt i kWh) 
som overføres. Bruken av et overføringsnett er i mindre grad avhengig av den løpende 
energioverføringen. 

I henhold til forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 
overføringstariffer § 12 - 2, skal kunder uten effektavregning (dvs. husholdninger m.m.) avregnes et 
fastledd og et energiledd. Energileddet skal dekke minst verdien av de marginale tap som oppstår ved 
kraftoverføring. Fastleddet skal dekke de kundespesifikke kostnadene og en andel av de øvrige faste 
kostnadene i nettet. Energiverket kan i tillegg øke energileddet og/eller fastleddet for å kunne skaffe 
seg inntekter innenfor NVEs regulering av samlede inntekter. NVE har ikke kommet med krav utover 
dette. 

Gjøvik Energi har økt fastleddet og redusert energileddet for husholdningskunder fra 1998 til 1999. En 
konsekvens at denne omleggingen er at kunder med relativt lavt energiuttak får en høyere 
kostnadsøkning enn kunder med høyt energiuttak. Dette er imidlertid ikke noen selvstendig grunn for 
NVE å gripe inn overfor Gjøvik Energi sin tariffering. 

Gjøvik Energi har valgt et energiledd som er høyere enn verdien av marginale tap og et fastledd som 
er høyere enn kundespesifikke kostnader (kundeservicekostnader). Gjøvik Energi sine valg vedrørende 
utforming av husholdningstariffene er innenfor rammen av de krav som NVE stiller. 

 

Vedtak: 

NVE vil ikke pålegge Gjøvik Energi AS å foreta endringer i overføringstariffene for husholdninger for 
1999. 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
Jan Moen 
avdelingsdirektør 
 

Jon Sagen 
seksjonssjef 

 
Kopi:  Olje- og energidepartementet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunktet underretning er kommet frem til 
partene, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes 
gjennom NVE. 
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Brevets mottakere: 
Navn Adr Post 
Harry Kristiansen Frydenlundtoppen 3 2800 GJØVIK 
Gjøvik Energi AS Postboks 93 2834 HUNNDALEN 
  


