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Klagesak vedrørende tariffering – Flesberg Elektrisitetsverk vs. Buskerud Nett 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fattet vedtak 01.09.1998 i tvistesak mellom A/L 
Flesberg Elektrisitetsverk og Buskerud Nett angående tariffering av Flesberg 
Elektrisitetsverks uttak i Vrenga og Pikerfoss. Flesberg Elektrisitetsverk klagde saken inn for 
Olje- og energidepartementet i brev av 23.09.1998. Flesberg Elektrisitetsverk har dessuten 
kommet med ytterligere opplysninger i brev av 05.05.1999. Advokatfirmaet Hjort har på 
vegne av Flesberg Elektrisitetsverk kommet med supplerende kommentarer i brev av 
23.01.2002. Buskerud Nett har gitt sine kommentarer til klagen i brev av 30.10.1998 og 
29.07.1999. NVE oversendte saken i brev av 21.09.1999. 

Flesberg Elektrisitetsverk sine merknader 

Flesberg Elektrisitetsverk påklager NVEs vedtak av 01.09.1998 i sin helhet, bortsett fra 
spørsmålene som gjelder avregningsgrunnlaget for innmating i Vrenga. 
 
Flesberg Elektrisitetsverk fastholder at Buskerud Nett ikke har anledning til å tariffere 
Flesberg sine uttak direkte fra kraftstasjonene i Pikerfoss og Vrenga. Flesberg 
Elektrisitetsverk er villige til å betale sentralnettets tilknytningsledd. I følge Flesberg 
Elektrisitetsverk avlaster uttaket i Pikerfoss og Vrenga regionalnettet og skal følgelig ikke 
belastes effektledd. Flesberg Elektrisitetsverk hevder også at de har krav på innmatingstariff 
fra Pikerfoss og Vrenga for den andelen av produksjonen som flyter inn i Flesberg 
Elektrisitetsverk sitt nett. 
 
Flesberg Elektrisitetsverk hevder at de med bakgrunn i NVEs vedtak får en tilleggskostnad 
per år på vel 2 mill. kroner for å ta ut kraften rett fra kraftstasjonene Pikerfoss og Vrenga. 
Flesberg Elektrisitetsverk hevder at NVEs fortolkning av regelverket ikke kan samsvare med 
at overføring av energi skal skje på en samfunnsmessig rasjonell måte. 
 
Spesielt knyttet til lovverket for konsesjonskraft var det, i følge Flesberg Elektrisitetsverk, 
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aldri ment at konsesjonskraftmottager skulle betale slike avgifter for å hente kraften rett ut fra 
kraftverket, og på denne måten bidra til å finansiere fjerntransporten til sentrale strøk for 
konsesjonæren av kraftverket. 
 
Flesberg Elektrisitetsverk stiller seg uforstående til at NVE hevder at forskriftens krav til at 
tariffene i størst mulig grad bør gjenspeile belastningen på nettet ikke kan tolkes slik at den 
gir pålegg om samordnet avregning av effektgrunnlaget. Flesberg Elektrisitetsverk mener at 
bestemmelsen om at tariffene skal gjenspeile belastningen på nettet er en av de få direkte 
føringer som angår tariffering. Flesberg Elektrisitetsverk hevder at det ikke eksisterer noe 
annet enn samordnet effekt i et nett. Bruttoeffekt er en ikke eksisterende, oppkonstruert 
størrelse i et nett, og følgelig kan ikke dette være en størrelse som forskriften refererer seg til. 
 
I supplerende kommentarer til klagen av 05.05.1999 viser Flesberg Elektrisitetsverk til 
departementets vedtak av 25.03.1999 vedrørende tariffering av konsesjonskraft og uttak i 
produksjonsnære strøk. I følge Flesberg Elektrisitetsverk må departementets vedtak gi klare 
føringer for løsningen av tvisten mellom Flesberg Elektrisitetsverk og Buskerud Nett. 
 
Flesberg Elektrisitetsverk viser til at departementet skriver i vedtaket av 25.03.1999 at: 
"Lokalt uttak av kraft ble ikke belastet med overføringstariffer før innføringen av 
punkttariffsystemet. Innføringen av punkttariffsystemet medfører ikke i seg selv at lokalt uttak 
av kraft skal belastes sentralnettskostnader i like stor grad som annet uttak." Flesberg 
Elektrisitetsverk mener at dette selvfølgelig også må gjelde for regionalnettskostnader. 
 
I supplerende kommentarer av 23.01.2002 fra advokatfirmaet Hjort DA på vegne av Flesberg 
Elektrisitetsverk blir det lagt vekt på at departementet i vedtakene av 25.03.1999 la til grunn 
at man ikke hadde rettslig adgang til å fatte vedtak med virkning forut for vedtakets dato. Det 
legges til grunn at departementet bare vil gi sitt vedtak virkning for fremtiden. 
 
I supplerende kommentarer av 23.01.2002 hevdes det også at § 17-2 i NVEs forskrift av 11 
mars 1999 kommer til anvendelse for Flesberg Elektrisitetsverks uttak av kraft både i 
Pikerfoss og Vrenga. Det bes om at departementet gjør vedtak om at Flesberg 
Elektrisitetsverk for sine uttak i Vrenga og Pikerfoss ikke kan tarifferes andre 
overføringskostnader enn: 
• bruttobasert tariffledd, dvs. tilknytningsledd 
• energiledd 
• kostnadene i bryterfelt 1 med tilhørende kabler og samleskinne i Vrenga 
• kostnadene i bryterfelt 2 med tilhørende kabler i Pikerfoss 

Departementets vurdering 

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. 
 
Punkttariffsystemet er basert på en rekke generelle prinsipp. Blant de viktigste er at tariffene 
fastsettes uavhengig av hvem som er parter i en kraftkontrakt, at overliggende nett tarifferer 
underliggende nett og at tariffene i størst mulig grad bør gjenspeile belastningen på nettet. 
Departementet legger til grunn at punkttariffsystemet ligger fast. Dette innebærer at all 
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innmating og alt uttak skal tarifferes etter de samme hovedprinsippene. Det kan for eksempel 
ikke gjøres unntak for konsesjonskraft. 
 
Departementet ser det slik at Flesberg Elektrisitetsverk, via Pikerfoss og Vrenga, er tilknyttet 
overliggende nett, i dette tilfelle Buskerud Nett. Det vil si at Buskerud Nett kan tariffere 
Flesberg Elektrisitetsverk. Flesberg Elektrisitetsverk har ikke anledning til å tariffere 
Pikerfoss og Vrenga for innmating til Flesberg Elektrisitetsverk. 
 
Departementet legger til grunn at all fysisk innmating og uttak av kraft skal belastes 
energiledd. Energileddet søker å reflektere belastningen på nettet. I sentralnettet ble 
tarifferingsprinsippene forbedret da det fra 01.01.1998 ble innført punktvise energiledd. I 
NVEs forskrifter, med virkning fra 01.01.2002, stilles det krav om at det også skal innføres 
punktvise energiledd i regionalnettene fra 01.01.2003. 
 
Energileddet søker å reflektere belastningen på nettet. I henhold til økonomisk teori vil en 
oppnå en samfunnsøkonomisk effektiv utnyttelse av en ressurs hvis den prises til kortsiktig 
grensekostnad. Energileddet representerer grensekostnaden ved bruk av overføringsnettet. I 
tillegg representerer kapasitetsledd, sammen med energiledd, grensekostnaden når det er 
flaskehalser. Ordlyden i forskriften § 4-4 b tredje ledd slik den dengang lød "Tariffene bør i 
størst mulig grad gjenspeile belastningen på nettet" henspeiler at beregningen av 
energileddene ikke er den eksakte grensekostnad, men at beregningen av energileddet bør 
etterstrebe å komme i nærheten av grensekostnaden. Dette leddet sørger for riktige signal til 
produsenter og forbrukere. Andre tariffledd har ikke til hensikt å gi økonomiske signal, ideelt 
sett skulle de vært helt nøytrale, men det er vanskelig i praksis. Andre tariffledd skal kun 
sørge for tilstrekkelige inntekter til netteier. 
 

I departementets forskrift, med virkning fra 01.01.2002, ble "Tariffene bør i størst mulig grad 
gjenspeile belastningen på nettet" omformulert til at tariffene "i størst mulig grad gir signaler 
om effektiv utnyttelse og effektiv utvikling av nettet". Hensikten er å angi et mål i forskriften, 
i stedet for virkemiddelet. Tariffer som gjenspeiler belastningen på nettet er et virkemiddel for 
å gi signaler om effektiv utnyttelse av nettet. Ny ordlyd i forskriften vil gi en klarere 
økonomisk faglig føring for den videre utviklingen av overføringstariffene. 

 
Departementet oppfatter det slik at et av kjernespørsmålene er hvorvidt Buskerud Nett kan 
benytte et avregningsgrunnlag som er basert på brutto effekt. Departementet er av den 
oppfatning at både netto og brutto beregning er innenfor rammene av regelverket for 
tariffering. Departementet viser blant annet til at sentralnettet benytter et bruttobasert og et 
nettobasert ledd i tillegg til energileddene. Dette har vært akseptert praksis siden innføringen 
av punkttariffsystemet. Departementet må derfor gi Buskerud Nett medhold i at det kan 
foretas bruttoberegninger av avregningsgrunnlaget. Det vises videre til departementets 
ovennevnte vurdering om at andre tariffledd enn energiledd i hovedsak ikke har som formål å 
reflektere belastningen på nettet, men bidra til tilstrekkelige inntekter til nettet. 
 
Anvendelse av fordelingsmodellen som ble benyttet i departementets vedtak av 25.03.1999 vil 
ikke få praktiske konsekvenser for Flesberg Elektrisitetsverk. Departementet baserte sin 
fordelingsmodell på at kraftverkene skulle betale sentralnettets satser for både tilknytnings- og 
effektledd, basert på bruttoavregning. Ved å definere kraftverkets nett som et nivå mellom 
sentralnettet og distribusjonsverket, måtte kraftverkene i utgangspunktet betale fulle 
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sentralnettssatser inn mot sitt eget nett. I de omtalte klagesakene førte dette til at satsen for 
uttak ble en residual. 
 
Buskerud Nett anvender det samme prinsipp som departementet slo fast, nemlig at 
kraftverkene betaler fulle sentralnettstariffer til regionalnettet og at satsen for uttaket i 
regionalnettet dermed blir en residual. Dette er det generelle tarifferingsprinsipp som benyttes 
i alle nett hvor det foregår både innmating fra produksjon og uttak og som følger av NVEs 
regler for tariffering av innmating. Forskjellen mellom sakene som var omfattet av 
departementets vedtak av 25.03.1999 og dette tilfellet er for det første at i sakene fra 1999 var 
det overliggende nettet sentralnettet og for det andre at Buskerud Nett er et mer ordinært 
regionalnett med hensyn til størrelse og kostnader. 
 
Hvorvidt det er Statnett eller Buskerud Nett som tarifferer får konsekvenser fordi Buskerud 
Nett i større grad benytter bruttobasert avregningsgrunnlag, i motsetning til Statnett som 
benytter begge deler, men hvor størstedelen av satsen legges på et nettobasert 
avregningsgrunnlag. Departementet har ingen hjemmel til å pålegge Buskerud Nett å benytte 
netto basert avregningsgrunnlag. Dermed vil verken kraftverk eller uttak i Buskerud Nett få 
en del av den samordningsgevinsten som oppstår ved Statnetts tarifferingsmetode. 
 
De residuale kostnadene som skal dekkes inn etter at kraftverkene har betalt inn andre 
tariffledd etter sentralnettets satser og alle har betalt inn energiledd, er generelt høyere dess 
større regionalnettet er. Samtidig vil kostnadene bli lavere per distribusjonsverk eller 
sluttforbrukere dess flere verk eller sluttforbrukere som er knyttet til regionalnettet. 
 
Departementet støtter NVEs konklusjon som sier at det ikke er i strid med gjeldende regelverk 
at Buskerud Nett, etter avtale med tidligere Asker og Bærum Kraftselskap, er ansvarlig for 
tariffering av Flesberg Elektrisitetsverk i Vrenga. 
 
Departementet viser til ny bestemmelse i § 17-2 i NVEs forskrift som trådte i kraft 
01.01.2002: "For uttak til distribusjonsnett direkte fra felles nettanlegg tilknyttet kraftverk 
med innmating mot regional- og sentralnett, skal andre tariffledd omfatte bruttobasert 
tariffledd til sentralnettet og kostnader i nettanlegg som kun benyttes av uttak. Uttak skal 
avregnes energiledd referert tilknytningspunktet." Departementet forutsetter at partene retter 
seg etter de nye bestemmelsene i forskriften. 

Vedtak 

Olje- og energidepartementet stadfester NVEs vedtak av 01.09.1998, med unntak av 
virkningstidspunktet. 
 
Departementet viser til den forvaltningsrettslige hovedregel om at enkeltvedtak virker 
framover i tid. Vedtaket gis derfor virkning fra 01.09.1998. 
 
Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke gjenstand for klage 
jf. forvaltningsloven § 28 første ledd annet punktum. 
 
Med hilsen 
 
 
Per Håkon Høisveen (e.f.) 
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ekspedisjonssjef 
 

Kjell M. Grotmol 
avdelingsdirektør 
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