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Tariffering av reaktiv effekt 
Vi viser til brev av 19. mai 1999 fra Bergen Holm AS (BH). I brevet sier BH seg uenig i ulike sider 
ved Helgeland Kraftlag A/L (HK) sin behandling av reaktive effektuttak. 
 
HK har gitt sine kommentarer til saken i sitt brev av 21. oktober 1999. 
 
Partenes anførsler  
BH hevder i sitt brev at HK på flere områder har lagt opp til en praksis som ikke er forenlig med ulike 
bestemmelser i Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten 
og overføringstariffer av 11. mars 1999 nr. 302 (NVE-forskriften). BH peker på følgende konkrete 
forhold: 
 
- HK krever betaling for uttak av reaktiv effekt fra enkelte kunder uten at disse inntektene er tatt 

med i beregningsgrunnlaget. BH mener dette er i strid med forskriften. 
 
- HK har ikke publisert sine tariffer for reaktive effektuttak. BH mener netteier er pliktig til å 

publisere alle sine tariffer. 
 
- HK har valgt ut hvilke kunder som skal faktureres for sine reaktive effektuttak basert på historiske 

punktmålinger. BH hevder at kunder bare kan faktureres basert på måling av faktiske løpende 
uttak, og at HKs praksis kan være tilfeldig. 

 
- BH viser til at HKs regler for reaktiv effekt er beskrevet i tariffhefte for 1991. Det heter bl.a. i 

dette tariffheftet at "Hvis det på et anlegg tas ut mer reaktiv effekt enn 50% av den aktive effekt 
som tas ut i samme tidsrom (effektfaktor mindre enn 0,9) kan HK kreve: a) at abonnenten bedrer 
sin effektfaktor, eller b) at abonnenten betaler en tilleggsavgift på kr 75,- pr kVAr for meruttak av 
reaktiv effekt. Som grunnlag for avregning benyttes verdien av høyeste registrerte verdi for reaktiv 
effekt i perioden (året)."  BH mener at denne tarifferingspraksis ikke er forenlig med forskriftens 
bestemmelser. 
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HK kommenterer hvert av de ovennevnte punktene i sitt brev av 21. oktober. HK skriver her at de ikke 
har tatt med inntekten for reaktiv effekt i beregningsgrunnlaget for tariffen, men at inntekten fra salg 
av reaktiv effekt er tatt med i regnskapet for nettvirksomheten. Inntektene for reaktiv effekt er relativt 
lave, og utgjorde i 1998 ca. kr 295.000,-. 
 
HK medgir at selskapet i flere år ikke har innarbeidet opplysninger om tariffering av reaktiv effekt i 
sine tariffbrosjyrer eller på annen måte publisert disse tariffene. HK mener likevel at 
tarifferingsvilkårene for reaktive effektuttak burde være kjent for alle kunder som blir fakturert for 
slike uttak. 
 
HK viser til at de har praktisert avregning for reaktiv effekt på anlegg der det tas ut mer enn 50% 
reaktiv effekt i forhold til kundens uttak av aktiv effekt. Målingen av hhv. aktiv og reaktiv effektuttak 
skjer av tekniske årsaker i ulike perioder. Avregningsgrunnlaget for reaktiv effekt (kVAr) fastsettes 
slik: Målt reaktiv effekt - målt aktiv effekt/2 = avregningsgrunnlaget (kVAr) for reaktiv effekt. For 
1998 er lagt til grunn en tariffsats på 75,00 kr/kVAr.  
 
NVEs vurdering 
Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 
overføringstariffer av 11. mars 1999 gir HK rett til å måle og avregne uttak av reaktiv effekt,  kfr.  
§ 15 - 2. Nettselskapet står relativt fritt til å bestemme om og når de ønsker å gjennomføre dette. For 
ikke å komme i konflikt med kravet om at tariffene skal være ikke-diskriminerende, må imidlertid HK 
utarbeide generelle bestemmelser om de kriterier som nettselskapet legger til grunn for å måle og 
avregne reaktiv effekt og hvilke tariffer som gjelder. NVE vil f.eks. ikke akseptere at nettselskaper 
mer eller mindre tilfeldig velger ut hvilke kunder som skal avregnes slike effektuttak.  
 
HK har valgt å tariffere reaktive effektuttak når kunden tar ut mer enn 50% reaktiv effekt i forhold til 
kundens uttak av aktiv effekt. Dette innebærer at HK tarifferer de av sine kunder har har en 
effektfaktor (cos �) mindre enn 0,9. NVE har ikke innvendinger som at disse kriteriene legges til 
grunn for å velge ut hvilke kunder som skal avregnes sine reaktive effektuttak. 
 
I følge HK vurderer nettselskapet løpende hvilke kunder som kan falle innenfor den grense som er 
satt, og installerer på dette grunnlag målerutstyr som registrerer kundens uttak av reaktiv effekt. 
Kunden blir imidlertid bare fakturert for sine meruttak (cos � < 0,9)  av reaktiv effekt. Etter NVEs 
vurdering har nettselskapene god kunnskap om hvilke produksjonsutstyr og -prosesser som forbruker 
reaktiv effekt, og har etter NVEs oppfatning et godt grunnlag for å kunne identifisere disse kundene. 
NVE mener derfor at HKs praksis og rutiner for utvelgelse av kunder må kunne aksepteres. NVE kan i 
denne forbindelse heller ikke se at BH er blitt urimelig behandlet av HK. 
 
HK skriver i sitt brev av 21. oktober at nettselskapet har ikke "tatt med inntekter for reaktiv effekt i 
beregningsgrunnlaget. Inntektene av reaktiv effekt er imidlertid tatt med i nettregnskapet...". Det 
framgår av § 6 - 4, 2. ledd at systemtjenester (bl.a. reaktiv effekt) skal dekkes innenfor fastsatt 
inntektsramme. HK praksis er derfor ikke i tråd med forskriften når nettselskapet ikke tar med 
forventete inntekter fra salg av reaktiv effekt med i beregningsgrunnlaget. Med bakgrunn i at HK tar 
med disse inntektene i nettregnskapet vil inntektene isolert sett framstå som en merinntekt for HK og 
vil derfor bli tilbakeført HKs kunder. Disse inntektene vil derfor ikke gi noen gevinst for nettselskapet, 
og vil heller ikke være en ekstrakostnad for de kunder som måles og avregnes sine reaktive 
effektuttak. NVE forventer likevel at HK legger om sin praksis og tar hensyn forventete inntekter for 
reaktiv effekt ved fastsettelsen av overføringstariffene.          
   
Om netteiers informasjonsplikt heter det i § 11 - 5 i NVE-forskriften at "Tariffene skal gjøres kjent i 
en egen brosjyre eller i annen skriftlig informasjon som er tilgjengelig for nettkundene.", og for 
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nettselskapene i distribusjonsnettet gjelder spesielt at "disse plikter å kunngjøre overføringstariffene i 
en avis som er alminnelig lest i distriktet.". 
 
Det synes klart at HK ikke har fulgt forskriftens bestemmelser om kunngjøring av overføringstariffene 
for reaktive effektuttak. NVE forutsetter at HK heretter vil følge disse bestemmelsene. Det er likevel 
NVEs oppfatning at selv om HK ikke har kunngjort sine tariffer for reaktive effektuttak, så har dette 
liten eller ingen betydning for realitetene i saken. BH benyttet i sin virksomhet produksjonsutstyr som 
forbruker reaktiv effekt. Uttak av reaktiv effekt legger beslag på overføringskapasitet og  påvirker 
taps- og spenningsforholdene i nettet. Reaktiv effekt representerer slik sett en kostnad som på en eller 
annen måte må belastes nettkundene. Etter NVEs vurdering er det rimelig at de kunder som faktisk 
forbruker reaktiv effekt også henføres de kostnader dette forbruket er årsak til. Det framgår for øvrig 
av HKs tariffbrosjyre fra 1991 at enten må kundene bedre sin effektfaktor ellers vil kundene bli 
fakturert en tilleggsavgift for reaktive effektuttak. BH og andre kunder er faktisk blitt stilt overfor et 
valg, og det er derfor opp til den enkelte kunde om han vil bedre sin effektfaktor eller betale etter de 
vilkår som netteier har satt. BH har i flere år blitt målt og avregnet sine reaktive effektuttak og 
bedriften har derfor hatt mulighet til å vurdere disse tariffkostnadene opp mot kostnadene ved å 
installere kompenseringsutstyr. 
 
Vedtak 
Med henvisning til § 16 - 1 i Forskrift om økonomisk og teknisk rapporterting, inntektsramme for 
nettvirksomheten og overføringstariffer av 11. mars 1999 nr. 302 vil NVE pålegge Helgeland Kraftlag 
A/L å følge forskriftens bestemmelser om informasjonsplikt og at inntektene fra salg av reaktiv effekt 
behandles innenfor nettselskapets inntektsramme. 
  
 

Med hilsen 

 

Jan Moen 

avdelingsdirektør 

        Jon Sagen 

        seksjonssjef  

 
 
 

 

 

 

Kopi: Olje- og energidepartementet, Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo 
 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 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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