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Klage på NVEs vedtak angående overføringstariffer for fritidsboliger tilknyttet Sør 
Aurdal Energi 

Saken gjelder klage fra Sør Aurdal Energi AL (SAE) av 06.07.98 på Norges vassdrags og 
energidirektorats (NVE) vedtak av 19.06.98 vedrørende tvist mellom Magnar Ruud og SAE 
angående overføringstariffer for fritidsboliger. 
 
NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrift om produksjon, omforming, overføring, 
omsetning og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 07.12.90 og 
kongelig resolusjon 10.12.93 med hjemmel i lov av 29.06.90 nr 50 om produksjon, 
omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi mm (Energiloven). Etter 
forskriftens § 4-4 b, siste ledd, slik bestemmelsen lød før endring av 18.02.99, er NVE gitt 
myndighet til å treffe avgjørelser ved uenighet om vilkår om forståelsen av beregningsmåten 
for overføringstariffer og kapasitet. 
 
Sør Aurdal Energis merknader 
 
SAE opplyser at Magnar Ruud ikke har en hytte som det er betalt tilknytningsavgift på 15 
000,- kr for. Han har overtatt et småbruk som han benytter som fritidsbolig. Til småbruket ble 
det i sin tid tegnet en andel i SAE på 100,- kr for tilkobling. 
 
SAE opplyser også at hovedmengden av SAEs fritidsboligkunder er hytter på fjellet. 
Driftskostnadene for disse er større enn for fastboende, fordi værforholdene krever mer og 
hyppigere vedlikehold, tilgjengeligheten for reparasjon av nettet er vanskeligere og  avstand 
opp til hyttene er lenger enn for fastboende.  
 
SAE er ikke enige med NVE i synet på verdien av tariffinntekten fra tilknytningsavgiften. 
SAE mener det bør tas hensyn til de økte faste kostnadene som tilknytninger på fjellet gir. 
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Magnar Ruuds merknader 
 
Magnar Ruud mener at det ikke er relevant for saken at den tidligere eieren av småbruket, 
som var husholdningskunde, en gang betalte 100,- kr i andel i SAE. 
 
Magnar Ruud hevder at hos SAE ligger fritidsboliger både i bygda nær den ordinære 
bebyggelsen og i et område med lett adkomst nær helårs bilvei. Han mener at SAEs 
beskrivelse av hvor hyttene ligger ikke gir et komplett bilde av situasjonen. 
 
NVEs merknader 
 
NVE har ikke vært gjort oppmerksom på det spesielle forholdet knyttet til at fritidsboligen til 
Magnar Ruud tidligere var et småbruk med husholdningstariff, der det ikke var betalt 
tilknytningsavgift. NVE har behandlet saken generelt for fritidsboligkunder hhv. 
husholdningskunder basert på SAEs overføringstariffer for de to kundekategoriene der NVE 
også har hensyntatt SAEs praksis mht. tilknytningsavgift. Denne praksisen har eksistert siden 
før energiloven. Det kan nok finnes eksempler på helårsboliger som er gått over til 
fritidsboliger som i Magnar Ruuds tilfelle. NVE har vurdert saken generelt og finner ikke å 
kunne legge avgjørende vekt på den spesielle forhistorien til Magnar Ruuds tilknytning. 
 
SAE skriver at den altoverveiende delen av SAEs fritidsboligkunder er hytter på fjellet med 
høyere driftskostnader enn for fastboende. NVE finner at dette ikke er tilstrekkelig 
dokumentert fra SAEs side. Det viser seg rent generelt vanskelig å dele et nett inn i et delnett 
for fritidsboligkunder og et delnett for husholdningskunder. Det vil finnes både fritidsboliger 
og husholdninger som har høyere hhv. lavere driftskostnader enn gjennomsnittet. NVE finner 
det rimelig å anta, som Magnar Ruud skriver, at fritidsboligene i SAEs konsesjonsområde har 
ulik beliggenhet. NVE finner derfor heller ikke å kunne legge avgjørende vekt på SAEs 
argument om at fritidsboligene har høyere driftskostnader enn husholdningene. 
 
NVE understreker at denne saken ikke gjelder nettselskapets totale inntekt, som er gitt av 
inntektsrammen, men om fordelingen av kostnader mellom kundegruppene. 
 
Departementets merknader 
 
Innledningsvis vil departementet påpeke at et forvaltningsorgan ikke har noen plikt etter 
forvaltningsloven § 25 til å imøtegå alt det en part har anført. Departementet vil ta for seg 
klagers anførsler ut fra sakens viktighet og det som ellers er nødvendig for å begrunne 
avgjørelse i saken. 
 
I henhold til forskriften til energiloven må konsesjonær ikke diskriminere mellom brukerne av 
nettet, men tilby like tariffer justert for leveringskvalitet, brukstid mv. Dette åpner for å dele 
kundemassen inn i grupper og differensiere tariffen mellom gruppene, under forutsetning av 
at inndelingen i grupper er basert på forskjeller i leveringskvalitet, brukstid eller liknende.  
 
Verken forskrift eller tidligere retningslinjer gir konkrete føringer på hvor kraftig 
differensieringen kan være. NVE har gjennom vedtak i tviste- og klagesaker lagt opp til en 
praksis for hvor sterk differensieringen mellom fritidsboliger og husholdninger kan være. 
NVEs praksis går ut på at fritidsboliger ikke skal betale mer til dekning av de såkalte 
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residuale faste kostnadene i nettet enn husholdningskundene. Departementet mener dette er en 
hensiktsmessig praksis. 
 
Vedtak 
 
Departementet er kommet til at NVEs vedtak av 19.06.98 skal stadfestes.  
 
Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke er gjenstand for 
klage, jf forvaltningslovens § 28 første ledd annet punktum. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Per Håkon Høisveen (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 

Kjell M. Grotmol 
avdelingsdirektør 
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