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Svar på  klage på nettleie for hyttekunder i Vestfold

Det vises til Deres klage av 14. mai 2007 på Norges vassdrags- og energidirektorats
(NVE) vedtak av 22. mars 2007 vedrørende nettleien for hyttekunder hos Skagerak
Nett AS.

NVEs vedtak er fattet i medhold av forskrift om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11.  mars 1999 (kontrollforskriften),
med hjemmel i energilovforskriften av 7. desember 1990.

NVE fant ikke grunnlag for å endre eller oppheve sitt vedtak, og saken ble oversendt
Olje- og energidepartementet for sluttbehandling 26. juli 2007.

Bakgrunn
Nils Petter Tanderø klaget i e-post av 31. desember 2006 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.

Skagerak Nett ga sine kommentarer til saken i brev av 2. mars 2007, hvor de oppgir at
deres nettleie er basert på en årlig inntektsramme fra NVE og at alle hyttekunder har
samme satser for nettleien som husholdningskunder i deres nettområde.  Beløpet på kr
1900 er et å-konto-beløp for neste periode.

I vedtak av 22. mars 2007 fant NVE at Skagerak Netts nettleie for hyttekunder ikke er i
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strid med kontrollforskriften. Tanderø påklager vedtaket i brev av 14. mai 2007, og det
er den delen av vedtaket som omhandler lik pris for alle kunder som påklages. Det bes
vurdert om ulik pris til like kunder gjennom markedssegmentering er i strid med EØS-
avtalen.

NVEs vurdering
Ifølge NVE  er hovedspørsmålet i klagen at Skagerak Nett tarifferer fritids- og
husholdningskunder ulikt. I brev fra Skagerak Nett av 1. februar 2007 avkreftes det at
fritids- og husholdningskunder faktureres forskjellig. Tariffene innrapporteres til NVE
og de til enhver tid gjeldende tariffer finnes på Skagerak Netts nettsider, og fritids- og
husholdningskunder tarifferes likt.

Tanderø viser til en fakturaavgift på kr 1900 til hyttebeboere. I samme brev fra
Skagerak Nett påpekes det at dette ikke er en fakturaavgift, men en a-konto-betaling for
neste periodes forbruk av strøm. Dette er vanlig faktureringspraksis og gjelder for alle
kunder, og ikke hyttekunder spesielt. Dette beløpet er betaling for strøm og ikke en del
av nettleien. N-VE presiseres at kunden selv står fritt til å velge strømleverandør og type
strømavtale.

NVE  kan ikke se at det er fremsatt nye opplysninger eller argumenter som gir grunnlag
for å endre vedtaket av 10. april 2007.

Departementets vurdering
Departementet viser til at Skagerak Nett tarifferer fritids- og husholdningskunder likt,
dvs har like satser for nettleie for de to kundegruppene. Departementet er enig med
NVE  om at en slik praksis ikke er i strid med kontrollforskriften.

Departementet vil vise til at mange nettselskap har ulike satser for de to
kundegruppene. Dette må i så fall kunne begrunnes i relevante nettforhold.
De samlede inntektene til nettselskapet kan ikke overskride nettselskapets
inntekstramme. At ulike nettselskap har ulike nettleiesatser skyldes blant annet ulike
inntektsrammer, NVE  fastsetter inntektsrammer for hvert enkelt nettselskap basert på
blant annet kostnadsforholdene i nettet og kundegrunnlaget. Inntekstrammene sikrer
at selskapene får en rimelig avkastning ved effektiv drift og at de ikke tjener for mye på
nettkundene sine.

Departementet viser videre til at a-konto-betaling er en praksis som benyttes for mange
forbrukere; i utgangspunktet av både husholdnings- og hyttekunder. Praksisen kan
imidlertid ikke benyttes ved fakturering av nettjenester eller ved felles fakturering av
nettjenester og strømkjøp av husholdninger dersom det årlige forventede
strømforbruket er større enn 8 000 kWh. I denne saken er det oppgitt av det årlige
forbruket var i overkant av 5900 kWh. Kundens preferanser vedrørende a-konto-
fakturering kan også hensyntas ved valg av strømleverandør og strømavtale, noe
forbrukeren står fritt til å velge. Bruk av a-konto-betaling skal uansett ikke innbære
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noen høyere strømkostnad for nettkunden, men kan for eksempel ses på som mulighet
for en jevnere betaling over året uavhengig av skiftende strømforbruk over året.

Departementet kan ikke se at den praksis som her er benyttet, er i strid med EØS-
regelverk på området.

Konklusjon
Klagen har ikke ført frem. Departementet stadfester NVEs vedtak av 22. mars 2007.
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