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Tvist mellom Hjartdøla Kraftverk og Hjartdal kommune / Hjartdal Elverk om 
tariffering. Nytt vedtak. 
 
Den 15. september 1998 fattet NVE vedtak i tvistesak mellom Hjartdøla kraftverk og Hjartdal 
kommune / Hjartdal Elverk. NVEs vedtak lød:  

1. "Hjartdøla Kraftverk kan tariffere Hjartdal elverk for uttak fra Hjartdøla Kraftverk sitt nett. 
Hjartdøla Kraftverk kan kreve at konsesjonskraftmottaker betaler sin forholdsmessige andel 
av innmatingstariff for konsesjonskraften. 

2. Metoden som Hjartdøla Kraftverk bruker for fastsettelse av effektleddet er ikke i strid med 
NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer. 

3. Vedtaket gjelder fra 1. januar 1994 og skal iverksettes snarest." 

Dette vedtalet ble påklaget i sin helhet av advokat Caroline Lund på vegne av Hjartdal kommune / 
Hjartdøla kraftverk i brev av 1. oktober 1998. 25. mars 1999 fattet Olje- og energidepartementet 
vedtak i en tilsvarende sak som denne. NVEs vedtak av 15. september 1998 oppheves med unntak av 
deler av vedtakets punkt 1 på grunn av departementets vedtak av 25. mars 1999. 

NVE avgjør tvistesaken for perioden 25. mars 1999 til 1. april 1999 i medhold av forskrift om 
produksjon, omforming, overføring og fordeling av energi, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 
av 7.desember 1990 med hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50. Etter forskriftens § 4 - 4, 
punkt b, siste ledd er NVE gitt myndighet til å treffe avgjørelser ved uenighet om vilkår eller tvist om 
beregningsmåten for overføringstariffer og kapasitet. NVE treffer avgjørelse i saken for perioden fra 1. 
april 1999 i medhold av forskrift av 11. mars 1999 om "økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer", jf. § 16 - 1. 

 

Departementets vedtak av 25. mars 1999. 

Den 27. februar 1997 fattet NVE vedtak i tvister mellom Suldal Elverk, Kvinnherad Energi AS, 
Sognekraft AS, Indre Hardanger Kraftlag DA, Nore Kommunale Elektrisitetsverk, Rauma Energi AS 
og Statkraft SF. Advokat Caroline Lund klaget på disse vedtakene på vegne av Suldal Elverk, 
Kvinnherad Energi AS, Sognekraft AS, Indre Hardanger Kraftlag DA, Nore Kommunale 
Elektrisitetsverk, Rauma Energi AS i brev av 14. april 1997. Den 18. mars 1997 fattet NVE vedtak i 
tvist mellom Norsk Hydro ASA og Høyanger kommune / Høyanger Energiverk. Dette vedtaket ble 
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påklaget av advokat Stein Erik Stinessen på vegne av Høyanger Energiverk / Høyanger kommune. 
Den 25. mars 1999 fattet departementet endelig vedtak i disse sakene. Departementets vedtak lød: 

"All innmating skal i utgangspunktet belastes et effektledd tilsvarende sentralnettets effektledd. 
Samlet innbetaling fra effektleddet for innmating til et nett skal ikke overstige nettets 
inntektsramme (inklusive kostnadene for tilknytning til sentralnettet) fratrukket inntektene fra 
tilknytnings- og energileddene for både innmating og uttak til det samme nettet. Denne 
fordelingsmodellen mellom innmating og uttak innebærer at lokalt uttak ikke belastes effektledd 
i disse tilfellene. 

Energileddet for innmating og uttak fra den type nett som klagesaken omfattes av skal fastsettes 
på grunnlag av punktvise tapsprosenter, slik som i sentralnettet. I tillegg til tapsprosentene i 
sentralnettet, skal også tapsforholdene i det aktuelle nettet tas hensyn til ved fastsettelsen av 
energileddene. 

Vedtaket gis virkning fra dags dato. 

Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke gjenstand for klage, 
jf forvaltningsloven § 28 første ledd annet punktum." 

Departmentets vedtak av 25. mars 1999 gjelder 7 konkrete saker, men i departementets vurderinger 
ligger også en mer generell  modell for tariffering av lokalt uttak av kraft. Vedtaket gir ingen 
definisjon av lokalt uttak, men med referanse til nettforholdene i de aktuelle tilfellene slutter vi at 
lokalt uttak av kraft omfatter uttak fra nettanlegg som fysisk er tilknyttet et kraftproduksjonsanlegg og 
som eiermessig eller på annen måte er avgrenset fra det overliggende nett som produksjonen mates inn 
i. Denne beskrivelsen av lokalt uttak er for vår del ikke ment å være uttømmende, men den er 
tilstrekkelig til å slutte at nettet i denne aktuelle saken er av samme type som de tilfellene som er 
behandlet i departementet vedtak av 25. mars 1999. Denne saken skiller seg imidlertid fra de som 
departementet har avgjort i den forstand at overliggende nett ikke er sentralnettet, men det er et 
regionalnett organisert som en del av fellesnettet i Telemark. 

NVE finner at saken mellom Hjartdøla Kraftverk og Hjartdal kommune / Hjartdal elverk i vesentlige 
forhold er så like at departementets avgjørelse må få direkte virkning også for denne saken. At 
overliggende nett i denne saken er et regionalnett og ikke sentralnettet kan ikke tillegges avgjørende 
betydning. Forskjellen tilsier imidlertid at departementets vedtak må gis en mer generell fortolkning.  
NVEs tolkning er som følger:   

Overliggende nett sitt energiledd kan videreføres til henholdsvis uttak og  produksjon. Uttak og 
produksjon kan også belastes et brutto effektbasert ledd av samme størrelse som  sentralnettets 
tilknytningsledd for henholdsvis forbruk og produksjon. Resterende kostnader ved tilknytning til 
overliggende nett skal dekkes av produsenten. Produsenten skal også dekke kostnader i det lokale 
nettet inntil summen av disse kostnadene og resterende kostnader ved tilknytning til overliggende nett 
gir en tariff som ikke er høyere enn sentralnettets effektledd for innlevering fra produksjon. 
Avregningsgrunnlag skal være tilgjengelig vintereffekt. Kostnader i det lokale nettet utover dette kan 
belastes uttaket. Det forutsettes at det lokale nettet er gitt en hensiktsmessig avgrensing sett i forhold 
til de anlegg som betjener uttaket når kraftverket ikke er i drift. 

Departementet har i sitt vedtak lagt til grunn at sentralnettet har punktbaserte energiledd som er 
symmetriske omkring null, dvs at innmating og uttak har energiledd som har samme tallverdi men 
med motsatt fortegn. Om faktisk uttak i sentralnettet belastes et positivt eller et negativt energiledd vil 
variere med punktet og  tidsperioden. Når et symmetrisk energiledd videreføres til underliggende 
innmating og uttak, vil avregning mot disse i sum gi et beløp som tilsvarer det som skal betales til 
overliggende nett. Vi ser her bort fra eventuelle tap i det lokale nettet. Fellesnettet i Telemark 
praktiserer ikke punktbaserte energiledd i tariffene for 1999. Forskrift av 11.mars 1999 om økonomisk 
og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer anbefaler en slik 
praksis, men har ikke satt dette som et krav. NVE finner ikke at denne saken gir et selvstendig 
grunnlag for å pålegge en praksis med punktbaserte energiledd i regionalnettet. Gjeldende energiledd 
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for uttak av kraft i overliggende nett kan derfor videreføres til uttaket med et eventuelt tillegg for tap i 
det lokale nettet. 

Punkt 1 i NVEs vedtak av 15. september 1998 omhandler også spørsmål om konsesjonskraft-
mottakerenes andel av kraftverkets innmatingstariff. I vedtaket heter det at: 

”Hjartdøla kraftverk kan kreve at konsesjonskraftmottaker betaler sin forholdsmessige andel av 
innmatingstariff for konsesjonskraften”.  

I begrunnelsen viser NVE til Nærings- og energidepartementets brev til NVE av 21. april 1995 der 
departmentet uttaler: 

”Departementet holder fast ved at konsesjonskraft skal behandles som annen kraft når det 
gjelder tariffering, jf. brevet av 22.06.94. Kommuner som tar ut konsesjonskraft må således 
betale sin forholdsmessige andel av produsentens innmatingstariff. Dette gjelder både 
tilknytningsavgift, effektavgift og energiavgift.” 

NVE kan ikke se at det i departementets vedtak av 25. mars 1999 endrer departementets standpunkt 
fra 21. april 1995 eller at det på annen måte er gitt føringer som tilsier en omgjøring av denne delen av 
NVEs vedtak    

Departementes vedtak ble fattet og gjelder fra 25. mars 1999. Dette er avgjørende for 
virkningstidspunktet for dette vedtaket. 

 

Vedtak. 

NVEs vedtak av 15. september 1998 oppheves med unntak av: 

”Hjartdøla kraftverk kan kreve at konsesjonskraftmottaker betaler sin forholdsmessige andel av 
innmatingstariff for konsesjonskraften”.  

All innmating skal i utgangspunktet belastes et effektledd tilsvarende sentralnettets effektledd. Samlet 
innbetaling fra effektleddet for innmating til et nett skal ikke overstige inntektsrammen til Hjartdøla 
Kraftverk sitt nett (inklusive kostnadene fra overliggende nett) fratrukket inntektene fra tilknytnings- 
og energileddene for både innmating og uttak til det samme nettet.  

Både uttak og innmating skal betale energiledd. 

Vedtaket gis virkning fra 25. mars 1999.   

 

 

Med hilsen 
 
 
 
Jan Moen 
avdelingsdirektør 
 

Jon Sagen 
seksjonssjef 

 
 
Kopi:  Olje- og energidepartementet 
 Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt 

underretningen er kommet fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal 
begrunnes skriftlig og stiles til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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