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NVEs vurdering  i klage på nettleie for hyttekunder hos Skagerak Nett
AS - vedtak

Nils Petter Tanderø klager på nettleien for hyttekunder hos Skagerak  Nett AS. NVE har  vurdert
Skagerak  Netts  nettleie etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter .  NVE kan

ikke finne at Skagerak Nett praktiserer en nettleie for hyttekunder som er i strid med
regelverket.

Saksopplysninger

NVE viser  til e-post av 31. desember  2007 fra Nils  Petter Tanderø med klage på Skagerak Netts
nettleie  for hyttekunder i Vestfold.

Tanderø mener hyttekunder hos Skagerak Nett blir avkrevd et beløp på kr 1900 per faktura i tillegg til
den ordinære nettleien. Tanderø ber også om en forklaring på hvorfor andelen av fakturakostnadene til
strøm, nettleie og avgifter er forskjellig i ulike områder.

På oppfordring fra NVE har Skagerak Nett gitt sine kommentarer til saken i brev av 2. mars 2007.
Skagerak Nett oppgir at deres nettleie er basert på årlig inntektsramme fra NVE og at alle hyttekunder
har samme satser for nettleien som husholdningskunder i deres nettområde. Beløpet på kr 1900 er et a
kontobeløp for neste periode.

NVEs vurdering

NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Det vises spesielt til forskrift av
11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsranene for nettvirksomheten og
tariffer (kontrollforskriften). Kontrollforskriften gir nærmere rammer for hvordan nettselskapene skal
utarbeide nettleien. I tråd med forskriften er nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette en nettleie
som er i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Dersom NVE får informasjon om at et
nettselskap praktiserer en nettleie som er i strid med regelverket, kan NVE treffe vedtak med hjemmel
i kontrollforskriften § 18-1, som sier at:  "Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg

som er nødvendige for gjennomføring av denne forskriften og vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges
vassdrags- og energidirektorat i medhold av energiloven. "
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NVE vil innledningsvis påpeke at et forvaltningsorgan ikke har noen plikt etter forvaltningsloven § 25
til å imøtegå alt det en part har anført. NVE vil ta for seg partenes anførsler ut. fra det som har relevans
for saken og det som ellers er av betydning for å begrunne vår avgjørelse.

NVE legger til grunn at saken dreier seg om Skagerak Netts nettleie for hyttekunder er i strid med
gjeldende regelverk og om andelen av fakturabeløpet som går til strøm, nettleie og avgifter kan variere
mellom ulike nettselskap.

NVEs  regulering av nettselskapene

Som strømkunde kjøper du to produkt, strøm fra din strømleverandør og transport av strømmen fra
nettselskapet som har områdekonsesjon hvor du bor. Du velger selv hvilken strømleverandør du
ønsker, men nettleie for transport av strømmen må du betale til ditt lokale nettselskap.

Ettersom nettselskapene har monopol på overføring  av strøm er de underlagt økonomisk regulering av
NVE. Den økonomiske  reguleringen  går litt forenklet  ut på at  NVE hvert år setter en øvre grense for
hvor høye  inntekter nettselskapene kan hente inn gjennom nettleien. Nivået  på inntektsrammen blir
fastsatt slik at inntekten over tid  skal dekke kostnadene ved effektiv  drift og avskriving av nettet, og gi
en rimelig avkastning på investert kapital, gitt  effektiv drift, utnyttelse  og utvikling av nettet. NVE
kontrollerer hvert år hvorvidt  inntektene fra nettvirksomheten har vært høyere enn det inntektsrammen
tillater.  Dersom nettselskapene henter inn mer inntekt fra kundene  sine enn det inntektsrammen
tillater,  blir de pålagt å betale dette tilbake til kundene gjennom lavere nettleie de  påfølgende  årene.
Den økonomiske regulering av nettselskapene kan du lese mer om på www.nve.no.

Kostnader i nettet og generelle krav til utforming av nettleien

Nettleien skal så langt som mulig reflektere kostnadene i nettet ved overføring av strøm. Om lag 10 %

av kostnadene i elektriske nett er bruksavhengige kostnader som skyldes varmeutvikling i ledninger og
transformatorer (nettap). De resterende kostnadene som kapital- og vedlikeholdskostnader er
bruksuavhengige. På bakgrunn av denne kostnadsstrukturen stiller kontrollforskriften krav om at
nettleien for  ~kunder  uten effektavrekning i distribusjonsnettet skal være sammensatt av et
bruksuavhengig fastledd og et bruksavhengig energiledd. Fastleddet blir oppgitt i kr/år og skal
minimum dekke kundespesifikke kostnader (kostnader til måling, avregning og fakturering osv.). I
tillegg skal det sikre at nettselskapet får tilstrekkelige inntekter i forhold til inntektsrammen.
Energileddet blir oppgitt i øre/kWh og skal reflektere kostnadene ved endret tap av strøm når en ekstra
kWh blir overført. Energileddet kan i tillegg dekke en del av de øvrige kostnadene som ikke blir krevd
inn gjennom fastleddet.

Avgifter  på nettleien

Stortinget vedtok at forbruksavgiften, en særavgift til statskassen på elektrisk kraft som leveres her i
landet, skulle legges på nettleien og kreves inn av netteiere Ø og med 2004. Forbruksavgiften som
legges  på energileddet i nettleien var 10,05 øre/kWh i 2006. For 2007 er forbruksavgiften satt til 10,23
øre/kWh.

Netteiere er også pålagt å legge et påslag på 1 øre/kWh på  alt forbruk som faktureres sluttkunder i
distribusjonsnettet.  Påslaget går til Energifondet ,  som skal fremme en miljøvennlig omlegging av
energibruk og energiproduksjon.  Du kan lese mer om Energifondet som forvaltes av Enova SF på
www.enova.no.

I tillegg kommer 25 % mva på nettleien og avgifter.
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Forskjeller  i nettleien mellom ulike  nettselskap

Nettleien vil normalt variere fra nettselskap til nettselskap. Forskjeller i nettleien mellom ulike
nettselskap skyldes som regel to forhold. Selskapene kan ha ulike kostnader ved å eie og drive nett.
Dette slår direkte ut i nivået på nettleien. En annen årsak kan være at nettselskapene har valgt
forskjellig fordeling mellom fastledd og energiledd. Store forskjeller i nettleien mellom ulike netteiere
skyldes som regel ulike rammebetingelser. Topografiske og klimatiske forhold vil påvirke kostnadene.
Som regel vil det koste mer å forsyne et område med spredt bebyggelse enn et tettbygd område. Felles
for disse forholdene er at nettselskapene ikke kan endre dem.

Nettselskapene må rapportere nettleien til NVE, som publiserer nettleiestatistikk på
www.nve.no/nettleie. For 2006 oppgir Skagerak Nett et fastledd for hyttekunder på 2228 kr/år og et
energiledd på 34,5 øre/kWh inklusive mva og forbruksavgift. Hafslund Nett oppgir fastledd på 2000

kr/år og et energiledd på 31,4 øre/kWh inklusive mva og forbruksavgift. For å kunne  sammenligne
nettleien mellom nettselskapene regner man fastleddet og energileddet om til en beregnet pris per
overført kWh. I omregningen antas et årlig strømforbruk på 4000 kWh for hyttekunder. Beregnet pris
per overført kWh hos Skagerak Nett blir da 90,2 øre,  mens  beregnet pris per overført kWh hos
Hafslund Nett blir 81,4 øre.

Ettersom nettleien varierer fra nettselskap til nettselskap, kraftprisen varierer mellom ulike
kraftleverandører og type kontrakt, og fordi enkelte områder er fritatt for forbruksavgift og

merverdiavgift, vil andelen av fakturabeløpet som går til henholdsvis nettleie, kraft og avgifter variere
avhengig av nettselskap, kraftavtale og hvor i landet kraften blir levert.

A konto innbetaling

Skagerak Nett forklarer at det aktuelle beløpet på kr 1900 ikke er noen avgift, men et a konto beløp for
neste periode. A konto betyr fakturering av en beregnet andel av en antatt årskostnad. Den beregnede
andelen beregnes ut fra antatt årlig strømforbruk. Det fremgår av fakturagrunnlaget at a konto beløpet
er beregnet ut i fra et antatt årsforbruk på 5929 kWh. Beløpet som er innbetalt på forhånd a konto for
gjeldende periode trekkes deretter fra faktura for denne perioden.

Vedtak

NVE finner ikke at Skagerak Netts nettleie for hyttekunder er i strid med kontrollforskriften.

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.

Med hilsen

Marit Landteigen FoØI Torfinn  Jonassen
avdelingsdirektør seksjonssjef
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