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Klage på hyttetariffen hos Uvdal Kraftforsyning - enkeltvedtak 

Vi viser til  brev fra Christian Schiørn datert 4. februar 2002. Vi beklager at det har tatt lang tid 
å få en avgjørelse på denne saken. I brevet stiller Schiørn spørsmål ved om den hyttetariffen 
som Uvdal Kraftforsyning praktiserer er tillatt i forhold til det regelverket som foreligger. NVE 
har vurdert saken i henhold til energiloven og tilhørende forskrifter. 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 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.  

Saksopplysninger 

Schiørn klager på økningen i hyttetariffen, og spør om den differensiering som Uvdal praktiserer 
avhengig av sikringsstørrelse er tillatt i forhold til regelverket. Schiørn 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 Schiørn 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 11. 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. 



Side 2 
 

 

Nettselskapene deler ofte sine nettkunder inn i tariffgrupper basert på typiske og sammenfallende 
uttaksprofiler, brukstid, ect. 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 
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 øre/kWh, 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 
energiledd på 14,3 øre/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 § 13-
1 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.sn.forbruk Energiledd 
øre/kWh 

Fastledd inkl. 
amperavgift 

Inndekning av faste 
kostn. i tariff. 

Husholdning 
63 A/230 V 

16 300 kWh 14,26  2108 kr 3617 kr/år 

Fristidsbolig 
3-fase 230 V 

5 809 kWh 14,26 3236 kr 3774 kr/år 

 

Gjennomsnittlig forbruk for husholdninger er 16 300 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/amp/år, 
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utgjør dette 867,50 kr. I tillegg kommer fastleddet på 2368 kr/år. Forutsatt at gjennomsnittlige 
marginale tap i nettet utgjør 5 øre/kWh, betyr dette at 9, 26 øre/kWh av energileddet går til dekning av 
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 

 

 

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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Brevets mottakere: 
Navn1 Navn2 Adr Post 
Uvdal Kraftforsyning   3632 UVDAL 
Christian Schiørn  Kyrresvei 21 A 1369 STABEKK 
 
 


