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Forskuddsfakturering av fastbeløp 

NVE viser til henvendelse fra Per Grøndal med klage på VOKKS Netts fakturering av forskudd 
på fastbeløp for nye kunder. NVE har vurdert saken i forhold til bestemmelsene i energiloven og 
tilhørende forskrifter. På bakgrunn av den informasjon NVE sitter med i denne saken, finner vi 
at VOKKS sin praksis bryter med regelverkets bestemmelser, og pålegger derfor selskapet å 
endre sin faktureringsmåte. 

Grøndal klager på at han som ny kunde hos VOKKS må betale et beløp på 1690 kroner i tillegg til 
overføringstariff (fastbeløp og energiledd) for den aktuelle avregningsperioden. NVE har bedt 
VOKKS om å kommentere klagen, og i brev av 11. mars 2003 kommer selskapet med sine merknader 
i saken. 

VOKKS kaller beløpet ”forskudd på fastbeløp”, og opplyser at det består av forskudd på deler av 
fastleddet i overføringstariffen og fastbeløp for kjøp av kraft på leveringsplikt. Beløpet tilbakebetales 
kunden ved opphør av kundeforholdet. Ordningen gjelder bare kunder med forbruk over 8000 kWh/år. 
Selskapet sier ordningen er innført på bakgrunn av regnskapstekniske årsaker, og at den gir mindre 
likviditetsmessig forskjell mellom kunder med forbruk over/under 8000 kWh/år. 

NVEs vurdering 

Nettselskapene blir regulert av NVE ved at det hvert år fastsettes en inntektsramme som sier hvor store 
inntekter selskapene kan hente inn gjennom nettvirksomheten. Denne inntektsrammen blir satt for å 
dekke selskapets kostnader med å eie og drive nett, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital. 
Henter nettselskapet inn mer inntekt gjennom overføringstariffen enn hva som er tillatt i forhold til 
inntektsrammen, er de forpliktet til å betale dette tilbake til sine kunder gjennom lavere tariffer de 
påfølgende år. Henter de inn mindre inntekt gjennom tariffen enn hva som tillates av inntektsrammen, 
har de mulighet til å hente inn dette gjennom høyere tariffer de påfølgende år. Dette blir kontrollert av 
NVE hvert år. 
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Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 
11. mars 1999 nr. 302 (forskrift om kontroll av nettvirksomhet) setter rammer for hvordan 
nettselskapene kan utarbeide sine tariffer. Nettselskapene er selv ansvarlig for å utarbeide tariffer som 
er i tråd med regelverket. Hvis NVE finner at et nettselskap praktiserer tariffer som er i strid med 
bestemmelsene i energiloven og tilhørende forskrifter, har NVE rett til å pålegge nettselskapet å endre 
sine tariffer.  

I forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 14-2 heter det at ”i distribusjonsnettet skal kunder uten 
effektavregning avregnes etter et fastledd og et energiledd”. Med sin fakturering av et såkalt 
”forskudd på fastbeløp” har VOKKS innført et tariffledd som NVE ikke kan finne hjemmel for i det 
gjeldende regelverk. 

I tillegg bryter VOKKS sin praksis med forskriftens bestemmelser i § 13-1 om at tariffene skal være 
”ikke-diskriminerende og objektive”, men at de også kan ”differensieres etter objektive og 
kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold”. VOKKS’ innkreving av forskuddsbeløp 
gjelder bare nye kunder som bruker mer enn 8000 kWh/år, og denne forskjellsbehandlingen bryter 
med bestemmelsene i forskriften. 

Forskuddsbeløpet VOKKS krever inn fra nye kunder består for øvrig av både overføringstariff 
(nettleie) og kraftpris, uten at dette er spesifisert nærmere på faktura. VOKKS sin praksis bryter her 
med forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av 
nettjenester av 11. mars 1999 nr. 301 (forskrift om måling og avregning), som i § 6-2 sier at 
”fakturaen skal være oversiktlig og lett å forstå”. Ut fra faktura skal det være mulig å se hva som er 
knyttet til hhv. overføringstariff og kraftpris. 

Vi vil også vise til Konkurransetilsynets forskrift om prisopplysning ved transport og salg av elektrisk 
kraft av 7. juni 1996, § 4, hvor det heter at ”i avregninger til forbruker skal det spesifiseres hvilken 
nettleie, kraftpris og fastbeløp som er lagt til grunn ved avregningen”.  

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at NVE ikke har gjort en formell vurdering av saken opp mot 
Konkurransetilsynets regelverk. 

Konklusjon 

VOKKS vil kunne unngå uoversiktlig fakturering og forskjellsbehandling av kunder, samtidig som 
likviditetshensynet ivaretas, ved å forskuddsfakturere fastbeløpet i overføringstariffen for hver 
avregningsperiode.  

Forskrift om måling og avregning sier i § 6-1 at ”husholdning med forventet årlig strømforbruk større 
enn 8000 kWh skal faktureres etterskuddsvis minimum hver tredje måned på bakgrunn av avlesning”.  

Med dette forstås at den bruksavhengige delen av tariffen, energileddet, skal etterskuddsfaktureres, 
men nettselskapet står fritt til å forskuddsfakturere tariffens fastledd med en fjerdedel for hvert kvartal. 
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Vedtak 

NVE fatter vedtak med hjemmel i forskriftens § 18-1. På bakgrunn av forskriftens bestemmelser 
pålegger NVE å endre sin praksis med innkreving av forskuddsbeløp for nye kunder. Faktureringen 
skal endres slik at overføringstariffen til kunder uten effektavregning kun består av et fastledd og et 
energiledd.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Tore Langset 
seksjonssjef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Brev fra VOKKS Nett AS 

Kopi: Per Grøndal, Boks 88, 1788 Hakadal 
  
 

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. 

 


