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Tvist mellom Buskerud Nett og Flesberg Elektrisitetsverk. Vedtak. 
 
I brev av 20. mars 1995 har Flesberg Elektrisitetsverk brakt inn en tvist til NVE vedrørende 
Buskerud Nett sin tariffering. Vi viser også til følgende korrespondanse:  

Flesberg Elektrisitetsverk sitt brev til NVE datert 22. mars 1995 
Buskerud Nett sitt brev til NVE datert 5. mai 1995 
Flesberg Elektrisitetsverk sitt brev til NVE datert 2. november 1995 
Buskerud Nett sitt brev til NVE datert 8. oktober 1996 
Flesberg Elektrisitetsverk sitt brev til NVE datert 3. oktober 1997 
Buskerud Nett sitt brev til NVE datert 31. oktober 1997 
Flesberg Elektrisitetsverk sitt brev til NVE datert 8. januar 1998 
Flesberg Elektrisitetsverk sitt brev til NVE datert 5. februar 1998 
Buskerud Nett sitt brev til NVE datert 26. februar 1998 

Tvisten mellom Flesberg Elektrisitetsverk A/L og Buskerud Nett dreier seg om tariffering i 
henholdsvis Pikerfoss og Vrenga, samt tolkning av en energikjøpsavtale. Flesberg 
Elektrisitetsverk hevder at Buskerud Nett ikke har anledning til å kreve Flesberg Elektrisitetsverk 
for uttak fra Buskerud Nett sitt regionalnett for Flesberg Elektrisitetsverks tilknytninger i Pikerfoss 
og Vrenga. Tvisten omhandler forhold fra og med 1994. 

Flesberg Elektrisitetsverks nett har tre tilknytningspunkter mot omkringliggende nett. Flesberg 
Elektrisitetsverk er tilknyttet Buskerud Nett sitt regionalnett via kraftstasjonene Pikerfoss og 
Vrenga, og Flesberg Elektrisitetsverk har en kraftutvekslingsmulighet mot Rollag Everk som 
normalt ligger brutt. Videre mater Hølseter Kraftstasjon, som eies av Asker og Bærum 
Kraftselskap, direkte inn i Flesberg Elektrisitetsverks nett. Pikerfoss eies av Buskerud Energi. 
Vrenga eies av Asker og Bærum Kraftselskap. 

Flesberg Elektrisitetsverk mottar konsesjonskraft fra Pikerfoss og Vrenga på vegne av Flesberg 
kommune. Mengden konsesjonskraft er ikke tilstrekkelig for å dekke Flesberg Elektrisitetsverks 
behov for energi og effekt. Flesberg Elektrisitetsverks belastning er 10 MW og 42 GWh pr. år. 

NVE avgjør tvistesaken 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. 
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1. Energikjøpsavtalen. 

Flesberg Elektrisitetsverk og Buskerud Energi har en energikjøpsavtale som ble inngått før 
energiloven og senere reforhandlet. Denne energikjøpsavtalen inneholder en klausul som gir 
mulighet for reforhandlinger dersom overføringskostnadene mot overliggende nett øker. Partene 
tolker denne avtalen forskjellig og har ikke kommet til enighet i reforhandlingene. 

Hvordan endrede tarifferingsprinsipper slår ut i forhold til den totale energikjøpsavtalen som er 
inngått mellom Flesberg Elektrisitetsverk og Buskerud Energi vil ikke bli behandlet av NVE da 
dette er forhold av privatrettslig karakter og utenfor NVEs kompetanseområde. 

 

2. Tariffering av tilknytninger der det samtidig foregår innmating og uttak av kraft. 

Flesberg Elektrisitetsverk hevder at de ikke skal betale effektledd til Buskerud Nett for uttak fra 
regionalnettet i deres tilknytninger i Pikerfoss og Vrenga. Flesberg Elektrisitetsverk er villige til å 
betale sentralnettets tilknytningsavgift, og at dette det eneste Buskerud Nett kan kreve at de 
betaler. Flesberg Elektrisitetsverk hevder 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 begrunner sine synspunkter på grunnlag av deres tolkning av NVEs 
retningslinjer for beregning av overføringstariffer og deres tolkning av et brev fra Nærings- og 
energidepartementet til NVE. Brevet, som Flesberg Elektrisitetsverk viser til, er et brev fra 
Nærings- og energidepartementet til NVE som er datert 22. juni 1994. Flesberg Elektrisitetsverk 
tolker brevet dithen at for kraftproduksjonen i henholdsvis Pikerfoss og Vrenga skal det betales 
effektavgift for innmating til både Flesberg Elektrisitetsverk og Buskerud Nett sitt nett. Flesberg 
Elektrisitetsverk mener at innholdet i dette brevet er bindende for NVEs behandling av saken. 
De punkter i departementets brev som omhandler hvordan tariffering i tilknytninger som 
Flesberg Elektrisitetsverks tilknytning i Pikerfoss og Vrenga skal foregå, ble ”stilt i bero” i et brev 
fra departementet datert 21. april 1995. Flesberg Elektrisitetsverk mener at dette ikke endrer 
betydningen av Nærings- og energidepartementets brev av 22. juni 1994. Som et spesielt 
forhold i denne saken anfører Flesberg Elektrisitetsverk at tvisten ble reist før Nærings- og 
energidepartementets brev av 22. juni 1994 ble ”stilt i bero”. 

Buskerud Nett deler ikke Flesberg Elektrisitetsverks oppfatning av saksforholdet og hevder at 
Flesberg Elektrisitetsverk skal betale ordinær uttakstariff i henhold til gjeldende regionalnetts-
tariff og at koplingsanlegget ved Pikerfoss er gitt større omfang enn å dekke kraftverkets behov. 
Buskerud Nett skriver videre at lokalnettet ikke har kostnader som skyldes Pikerfoss Kraftverk. 
Flesberg Elektrisitetsverk har etter Buskerud Nett sin mening ikke krav på andel av kostnads-
dekning fra kraftverket.  

NVE mener at spørsmålet omkring tariffering av konsesjonskraft og tilknytninger der det 
samtidig foregår både uttak og innmating av kraft ikke er løst gjennom vassdragsregulerings-
loven eller industrikonsesjonsloven, men må finne sin løsning innenfor punkttariffsystemet som 
følger av energiloven. Konsesjonskraft skal ikke tarifferes forskjellig fra annen kraft.  

I et brev til NVE som er datert 22. juni 1994 legger Nærings- og energidepartementet dette til 
grunn når det gjelder forholdet mellom industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven, 
tolkningen av de aktuelle bestemmelsene i industrikonsesjonsloven og vassdragsregulerings-
loven og lik tariffering av konsesjonskraft og annen kraft. Departementet skriver også at 
konsesjonskraftmottakere må betale innmatingstariff til nettet på samme vis som produsentene.  

I punktene 2.4-2.6 i brevet av 22. juni 1994 følger det at produsenter skal betale innmatingstariff 
til både overliggende og underliggende nett når flyten går inn i begge nett. 

I et senere brev av 21. april 1995 stiller departementet punktene 2.4-2.6 "i bero" slik at 
konklusjonene som ble trukket i punktene 2.4-2.6 inntil videre ikke kan ansees å være 
avgjørende for løsningen på tvisten mellom Buskerud Nett og Flesberg Elektrisitetsverk. At 
disse punktene "stilles i bero" innebærer etter NVEs mening ikke at departementet har funnet en 
annen løsning. NVE tolker brevet slik at departementet overlater til NVE å ta stilling til 
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spørsmålet, uten at det legges nærmere føringer for hvorledes spørsmålet skal løses. NVE kan 
derfor heller ikke se at det er av vesentlig betydning for løsningen av den konkrete tvisten at 
Flesberg Elektrisitetsverk sendte sin klage før departementet stilte disse punktene ”i bero”. 

Et prinsipp i punkttariffsystemet er at overføringstariffene fastsettes uavhengig av hvem som er 
formelle parter i en kraftkontrakt. Et annet prinsipp er tariffenes hierarkiske oppbygning. Sentral-
nettet er det høyeste nettnivået, regionalnettet er et lavere nettnivå og distribusjonsnettet er det 
laveste nettnivået. Både kraftprodusenter, sluttbrukere og underliggende netteiere tilknyttet de 
ulike nettnivåene er å oppfatte som nettkunder. I det gjeldende punkttariffsystemet blir under-
liggende nett tariffert av overliggende nett. Videre følger det at netteier tarifferer tilknyttede 
aktører, og at netteier ikke tarifferer aktører som er tilknyttet andre nett. Likebehandling av 
aktørene som er tilknyttet nettsystemet er et krav i forskriftene til energiloven, og følgelig står det 
som et sentralt prinsipp i tarifferingen. Alle som er tilknyttet et nett skal tarifferes. 

I kapittel 4.5 i NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer står det at nettkostnader i 
de nettanlegg der krafttransporten skjer enveis fra kraftverket til nettet og som ikke er i bruk når 
kraftverket er ute av drift, normalt skal dekkes fullt ut av virksomhetsområdet produksjon. 
Dersom det, i en tilknytning der det samtidig skjer innmating og uttak, er mulig å overføre kraft 
fra overliggende nett til underliggende nett når kraftverket står, skal underliggende nett oppfattes 
som tilknyttet overliggende nett. Det er mulig å overføre kraft fra overliggende nett til Flesberg 
Elektrisitetsverks nett selv om kraftstasjonene Pikerfoss og Vrenga er ute av drift.  

Flesberg Elektrisitetsverk er tilknyttet Buskerud Netts nett via Pikerfoss og Vrenga som er eid av 
Asker og Bærum Kraftselskap. Vrenga er tilknyttet Buskerud Netts nett i Stengelsrud. Det 
vanlige er at et distribusjonsnett er tilknyttet et regionalnett som ligger mellom sentralnettet og 
det lokale nettet. NVE er av den oppfatning at historiske valg av ulike tekniske løsninger og 
tilfeldigheter i nettbildet ikke bør påvirke prinsippene for tarifferingen. Tilknytninger der det 
samtidig foregår innmating og uttak av kraft skal tarifferes etter de samme prinsipper som andre 
tilknytninger. Et krav om likebehandling av aktørene tilsier at tariffer blir fastsatt etter de samme 
prinsipper for alle typer nettilknytning. 

Delkonklusjon: Løsningen på denne tvisten finnes i energiloven. Departementets brev av 22. 
juni 1994 er ikke bestemmende for løsningen av denne tvisten. Flesberg Elektrisitetsverk er å 
oppfatte som en uttakskunde tilknyttet overliggende nett. 

 

3. Tariffering i Vrenga. 

Buskerud Nett har inngått avtale med Asker og Bærum Kraftselskap om leie av 4 MVA 
transformatorkapasitet 66/22 kV internt i Vrenga og tilhørende apparatanlegg (bryterfelt, samle-
skinne) for Flesberg Elektrisitetsverks uttak. Dette medfører at Flesberg Elektrisitetsverk blir 
Buskerud Netts nettkunde. Flesberg Elektrisitetsverk skriver at de ikke har vært informert om 
avtalen. Flesberg Elektrisitetsverk skriver videre at Buskerud Nett og Asker og Bærum Kraft-
selskap ikke har hjemmel eller myndighet til å inngå kontrakt og avtale seg i mellom at Flesberg 
Elektrisitetsverk skal være Buskerud Netts nettkunde og tarifferes av Buskerud Nett for alt uttak 
av effekt og energi på 22 kV. Flesberg Elektrisitetsverk skriver også at Buskerud Nett og Asker 
og Bærum Kraftselskap ikke kan inngå avtale om leie av brutto transformeringskapasitet. 

I nettet Vrenga-Stengelsrud er tre netteiere tilknyttet; Asker og Bærum Kraftselskap, Buskerud 
Nett og Flesberg Elektrisitetsverk. Asker og Bærum Kraftselskap eier nettanlegg som forsyner 
Flesberg Elektrisitetsverk når kraftverket ikke er i drift bl.a. ledningen fra Vrenga til Stengelsrud. 
Flesberg Elektrisitetsverk eier distribusjonsnettet i Flesberg som er tilknyttet Asker og Bærum 
Kraftselskaps nettanlegg i Vrenga. Buskerud Nett eier regionalnettet fra og med Stengelsrud 
transformatorstasjon.  

Spørsmålet om Buskerud Nett har anledning til å tariffere Flesberg Elektrisitetsverk for uttak i 
Vrenga kan ikke løses direkte ut fra bestemmelser i energiloven, forskriften til energiloven, 
NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer eller vilkår i omsetningskonsesjonen. 
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NVE finner at forholdet best kan belyses ut fra en vurdering av den aktuelle nettstrukturen og 
den praksis som til nå er akseptert innenfor rammen av punkttariffsystemet. 

Det vanligste er at den som eier et nett også tarifferer de aktører eller kunder som er direkte 
tilkyttet nettet. Det finnes imidlertid unntak. I sentralnettet der Statnett er operatør, leies det inn 
linjer og nettanlegg fra en rekke ulike eiere. Videre finnes det enkelte regionale nett med felles 
tariffering og andre tilfeller med innleie av anlegg i et større tariffområde. NVE legger generelt til 
grunn at nettet organisatorisk og nett-teknisk har en hierarkisk struktur, der underliggende nett 
må være med på å dekke kostnadene i overliggende nett. NVE anser at Flesberg 
Elektrisitetsverk sitt distribusjonsnett er et underliggende nett, Buskerud Nett sitt nett er et over-
liggende regionalnett, og at Asker og Bærum Kraftselskap sitt nett mellom Vrenga og 
Stengelsrud er et mellomliggende nettnivå mellom Buskerud Nett og Flesberg Elektrisitetsverk 
sine nett. NVE finner ikke å kunne legge avgjørende vekt på at Buskerud Nett ikke eier de 
fysiske anleggene der Flesberg er tilknyttet. Vi finner heller ikke å kunne legge avgjørende vekt 
på at Buskerud Nett leier en del av disse fysiske anleggene. NVE legger vekt på at Buskerud 
Nett er den dominerende regionalnettseieren i regionen og området, og at Flesberg 
Elektrisitetsverk ikke kommer dårligere ut enn andre distribusjonsnett som er direkte tilknyttet 
Buskerud Netts regionalnett (justert for forskjeller i brukstid). NVE anser det således ikke som 
urimelig at Vrenga etter avtale mellom Buskerud Nett og Asker og Bærum Kraftselskap tarifferes 
som et tilknytningspunkt mot Buskerud Nett sitt regionalnett.       

Delkonklusjon: NVE finner det ikke urimelig eller i strid med gjeldende prinsipper og regler at det 
er Buskerud Nett, etter avtale med Asker og Bærum Kraftselskap, som er ansvarlig for tariffering 
av Flesberg Elektrisitetsverk i Vrenga.  

Flesberg Elektrisitetsverk har i brev av 2. oktober 1997 opplyst at stasjonen i Vrenga samt 
enkelte omkringliggende boliger forsynes fra transformatoren i Vrenga. Flesberg 
Elektrisitetsverk opplyser videre Buskerud Nett ikke har tariffert disse for uttak slik Buskerud 
Nett har gjort for Flesberg Elektrisitetsverks uttak. Flesberg Elektrisitetsverk hevder med dette at 
Buskerud Nett diskriminerer Flesberg Elektrisitetsverk. Buskerud Nett hevder i brev av 31. 
oktober 1997 at dette forholdet er utenfor grensene til regionalnettet. Buskerud Nett har opplyst 
på et møte i NVE der både Flesberg Elektrisitetsverk og Buskerud Nett var tilstede at leieavtalen 
gjelder en kanal gjennom Asker og Bærum Kraftselskaps anleggsdeler og frem til Flesberg 
Elektrisitetsverks uttak. Flesberg Elektrisitetsverk gjør i brev av 5. februar 1998 oppmerksom på 
at de stiller seg tvilende til Buskerud Netts argumentasjon om kanalleie og at Flesberg 
Elektrisitetsverks uttak er høyere enn den leide kapasiteten. NVE finner at Buskerud Netts 
argumentasjon ikke er i tråd med prinsippene i punkttariffsystemet, da man ikke kan leie kanaler 
i et punkttariffsystem. Imidlertid har dette etter vår vurdering ingen innvirkning på i hvilken grad 
Buskerud Nett kan tariffere i Vrenga.  

Buskerud Nett skriver i brev av 26. februar 1998 at effektgrunnlaget mot sentralnettet har vært 
11,9 MW, og tilknytningsavgiften beregnes ut fra 11,9 MW. Vrengas effektgrunnlag for innmating 
i Buskerud Netts regionalnett er 9,2 MW som er midlere produksjon uke 3 de siste 10 år. I 
kapittel 4.4 i NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer står det at tilgjengelig 
vintereffekt defineres som høyeste effekt som kan produseres i en sammenhengende 6-timers 
periode under høyeste vinterforbruk. En regner med normal vannføring for elvekraftverk og 
magasinnivå for magasinverk, begge referert uke 3. Effektgrunnlaget i Vrenga er satt til midlere 
produksjon i stedet for produksjonskapasitet, og dette er for lavt i henhold til NVEs retningslinjer. 
Buskerud Nett har med andre ord belastet uttakskundene sine med en for stor andel av 
nettkostnadene. NVE finner derfor grunnlag for å kreve at Buskerud Nett må etterregne all 
produksjon i Vrenga og sette effektgrunnlaget til tilgjengelig vintereffekt (11,9 MW) fra og med 
virkningstidspunktet for dette vedtaket. Dette beløpet skal rentebæres og sees på som 
henholdsvis mer-/mindreavkastning og mer-/mindreinntekt og behandles deretter. 
Tilbakeføringen skal gjøres så snart det er praktisk mulig for Buskerud Nett men senest 
gjennom reduksjon av tariffgrunnlaget for 1999.  
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Delkonklusjon: Etter NVEs vurdering er det ikke fremført argumenter som tilsier at den tariff-
løsning som er valgt er urimelig overfor Flesberg Elektrisitetsverk. Løsningen medfører at 
Flesberg Elektrisitetsverk, i likhet med andre distribusjonsnett, sees på som en uttakskunde i 
forhold til overliggende regionalnett. Dette er i tråd med vanlig praksis. NVE kan heller ikke se at 
det er kommet frem andre forhold som tilsier at NVE har grunnlag for å overprøve det valg av 
tarifferingsprinsipp som er gjort. Effektgrunnlaget for innmating i Vrenga er satt for lavt. 
Buskerud Nett må etterregne all produksjon i Vrenga og sette effektgrunnlaget til tilgjengelig 
vintereffekt (11,9 MW). 

 

4. Flesberg Elektrisitetsverk sin tilknytning til Buskerud Nett sitt regionalnett. 

Flesberg Elektrisitetsverk er tilknyttet overliggende nett (Buskerud Netts regionalnett) via 
Pikerfoss og Vrenga. Flesberg Elektrisitetsverks tilknytning ved både Pikerfoss og Vrenga skal 
sees på som uttak fra overliggende nett.  

 

5. Effektleddet i Buskerud Nett sine tariffer. 

Fra og med 1994 har effektgrunnlaget i Buskerud Nett sine tariffer i beskjeden grad tatt hensyn 
til samordning mellom innmating og uttak. 

Flesberg Elektrisitetsverk skriver at Buskerud Nett  prinsipp ikke er rettferdig da dette medfører 
økte kostnader for everk som er lokalisert i nærheten av kraftverk og at Buskerud Netts 
bruttoprinsipp ikke kan anvendes for slike tilknytninger som Flesberg Elektrisitetsverk har i 
Pikerfoss og Vrenga. Buskerud Netts prinsipper medfører høye kostnader for Flesberg 
Elektrisitetsverk. Videre anfører Flesberg Elektrisitetsverk at deres uttak i henholdsvis Pikerfoss 
og Vrenga avlaster regionalnettet og skal ikke belastes effektledd. 

Buskerud Nett skriver i brev av 5. mai 1995 at deres tariffer er bygget opp slik at produksjonen 
betaler for hele sin produksjon og distribusjonsnettet betaler for hele sitt uttak i slike tilknytninger 
som i Pikerfoss og Vrenga. Dette forholdet gir etter deres mening likebehandling for uttak som 
skjer fra kraftstasjonens samleskinne eller for eksempel 100 meter utenfor stasjonsvegg og 
direkte tilknyttet regionalnettet. 

Buskerud Nett har hatt to ulike metoder for å beregne effektleddet på; en metode som var i bruk 
i 1994 og 1995, og en metode som ble benyttet i 1996 og 1997. Metoden som Buskerud Nett 
benyttet i 1994-95 tok ikke hensyn til samordning mellom innmating og uttak, og metoden 
Buskerud Nett har benyttet etter 1995 tar i beskjeden grad hensyn til samordning. 

Man kan ikke lese direkte ut av verken energiloven eller forskrift til energiloven om netteier 
plikter å ta hensyn til samordning mellom innmating og uttak. Det har vært påstått at energilov-
forskriftens krav om at tariffene i størst mulig grad bør gjenspeile belastningen på nettet gir 
bestemmelser om dette og støtter Flesberg Elektrisitetsverks syn. NVE anser ikke at denne 
bestemmelsen kan tolkes slik at den gir et pålegg om felles eller samordnet avregning av effekt-
grunnlaget. Vi vil i denne sammenheng vise til at tapene varierer med belastningen i nettet, og 
at NVEs retningslinjer krever at energileddet i tariffen gjenspeiler de marginale tapene. 
Belastningen på nettet varierer fra utvekslingspunkt til utvekslingspunkt og avhengig av den 
løpende last- og produksjonssituasjon. 

Forskrift til energiloven § 4-4 b, annet ledd, siste punktum slår fast at konsesjonæren ikke må 
diskriminere brukere av nettet, men tilby like tariffer justert for forskjeller i brukstid, leverings-
kvalitet m.v. NVE kan ikke se at denne bestemmelsen gir føringer med hensyn til samordning av 
effektgrunnlaget. Det vesentlige er at konsesjonæren behandler like kunder likt. Dersom 
konsesjonæren tar hensyn til samordning av effektgrunnlaget for en kunde, skal dette gjøres for 
alle tilsvarende kunder. 

I 1994 og 1995 var effektleddet i Buskerud Netts tariffer relatert til kundens uttak under topplast-
timen for Sør-Norge Øst i perioden november-desember året før og januar-februar i avregnings-
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året. Effektgrunnlaget er målt utveksling med regionalnettet under topplasttimen, tillagt lokal 
produksjon og fratrukket utkoblbart forbruk. 

I kapittel 4.2 i NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer som gjaldt i 1994 og 1995 
stod det: 

”For kunder med effektmåling kan punkttariffen utformes med fastledd, tapsledd og effekt-
ledd. Det anbefales at effektleddet relateres til kundens maksimaleffekt. Effektgrunnlaget kan 
beregnes som et gjennomsnitt av flere maksimaleffekter målt innenfor forskjellige perioder.” 

I 1996 og 1997 var det tre effektbaserte ledd i Buskerud Netts tariffer. Buskerud Nett har kalt 
dem henholdsvis ”tilknytningsavgift”, ”utvekslingsavgift” og ”kapasitetsavgift”. Avregningsgrunn-
laget er relatert til topplast-timen i Sør-Norge Øst. Avregningsgrunnlaget for ”tilknytnings-
avgiften” er målt utveksling tillagt lokal produksjon og fratrukket utkoblbart forbruk. Avregnings-
grunnlaget for ”utvekslingsavgiften” er målt utveksling fratrukket utkoblbart forbruk. Avregnings-
grunnlaget for det som Buskerud Nett har kalt ”kapasitetsavgiften” er målt maksimal utveksling 
(mellom kl. 6.00 og 20.00 i november-desember året før og januar-februar i avregningsåret) de 
siste fire avregnningsår. 

I retningslinjene som gjaldt i 1996 og 1997 stod det: 

”Effektleddet i regionalnettet og sentralnettet skal fastsettes med utgangspunkt i kundenes 
effektbelastning i definerte referansetimer. Det er et grunnleggende krav at referansetimene 
så langt som mulig ikke kan forutsies av nettbrukerne. For å unngå for sterke utslag av 
tilfeldighet anbefales at flere målinger (timer) legges til grunn. I regionalnettet kan inntil videre 
kundens maksimaleffekt i en eller flere perioder brukes som grunnlag for effektleddet. Det 
kan også brukes kortere avregningsperioder enn ett år.” 

NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer gir ingen bestemmelser om en 
konsesjonær plikter å ta hensyn til samordning mellom innmating og uttak. 

Dersom en netteier samordner effektgrunnlaget, vil samlet effektgrunnlag reduseres og følgelig 
vil effektleddet øke i forhold til om netteieren ikke hadde samordnet effektgrunnlaget. Dette 
medfører at kunder i et samordningspunkt får lavere effektkostnader enn om det ikke hadde 
vært tatt hensyn til samordning. Øvrige kunder får økte effektkostnader. Flesberg 
Elektrisitetsverk er en slik nettkunde som vil få reduserte nettkostnader av samordning.  

Å ta hensyn til samordning på denne måten medfører at det konkrete nettbildet kan få stor 
betydning for aktørenes nettkostnader (effektkostnader). Dersom uttaket er koblet til samme 
samleskinne som innmatingen, medfører dette at uttaket får adskillig lavere kostnader enn om 
uttaket hadde vært tilkoblet egen samleskinne noen hunder meter fra innmatingspunktet.  

Delkonklusjon: NVE kan ikke se at Buskerud Nett sin tariffpraksis, der effektgrunnlaget 
beregnes separat for innmating og uttak i samme punkt, er i strid med gjeldende regelverk. 

 

6. Flesberg Elektrisitetsverks forhold i Vrenga og Pikerfoss sammenliknet med Rollag 
Everks forhold i Mykstufoss. 

Flesberg Elektrisitetsverk skriver at deres uttak ved Pikerfoss og Vrenga diskrimineres 
sammenliknet med Rollag Everk sitt uttak ved Mykstufoss gjennom ulike tariffer og prinsipper. 
Flesberg Elektrisitetsverk skriver at deres tilknytning ved Pikerfoss og Vrenga er lik Rollag 
Everks tilknytning ved Mykstufoss. Rollag Everk faktureres av Buskerud Energi-produksjon for 
Rollag Everks uttak i Mykstufoss ut fra en fordeling mellom Rollag og Buskerud Energi av 
produksjonsanleggets kostnader i overliggende nett. Buskerud Nett skriver i brev av 31. oktober 
at forholdene rundt Mykstufoss ikke er sammenfallende med forholdene rundt Pikerfoss og 
Vrenga. De skriver at tariffmessig er Mykstufoss direkte tilknyttet sentralnettet. Videre skriver de 
at Rollag Everk ikke tar ut kraft i Mykstufoss når kraftverket står, men vil kunne øke sitt uttak i 
Rollag transformatorstasjon der de har tilknytningskontrakt med regionalnettet.  
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Det er diskriminerende dersom samme type tilknytning i samme nett tarifferes ulikt. Mykstufoss 
er tilknyttet 132 kV-ledningen Nore-Flesaker som var en del av sentralnettet frem til 1998. I 1998 
inngår ledningen i et av Statnetts 6 regionalnett. Ledningene fra Mykstufoss kraftstasjon til 132 
kV-nettet (1,2 km) tilhører for tiden Buskerud Nett. Det kan argumenteres for at disse 
anleggene/ledningene ikke er en del av Buskerud Netts sammenhengende regionalnett/tariff-
område selv om ledningene eies av samme netteier, og at det derfor ikke er urimelig at disse 
tarifferes etter ulike tariffer.  

Delkonklusjon: Flesberg Elektrisitetsverks uttak i Pikerfoss og Vrenga diskrimineres ikke 
sammenliknet med Rollag Everks uttak i Mykstufoss. 

 

7. Virkningstidspunkt. 

I vurderingen av virkningstidspunktet for vedtaket vil NVE vise til et brev fra Nærings- og 
energidepartementet til NVE datert 11. mai 1994 der det står: 

"Departementet viser til at det aldri kan bli tale om ulovlig tilbakevirkning for vedtaket dersom 
det omhandler forhold som skjedde etter at forskriftene til energiloven trådde i kraft 01.01.91. 
Starttidspunktet for den tariffen det er tvist om vil være når kontrakten mellom e-verket og 
kunden ble inngått. Det er naturlig å legge til grunn tidspunktet for kontraktens inngåelse når 
man vurderer hvilket tidspunkt kundene skal etteravregnes fra, jf. departementets svarbrev til 
daværende Norges Energiverkforbund av 17.01.94. På den måten vil en forhindre at det 
spekuleres i klageadgangen samtidig som NVEs vedtak vil omfatte hele den periode 
nettariffen har vært uriktig. 

... 

Dersom det skulle være åpenbare uklarheter omkring hva som er gjeldene regelverk på et 
område, og NVEs vedtak i en konkret sak bidrar til å klargjøre dette, kan dette imidlertid tilsi 
at tariffene endres fra vedtakstidspunktet i NVE." 

Departementet opererer her med en hovedregel og en unntaksregel. NVE velger her å holde 
seg til hovedregelen. Vedtaket gis gyldighet fra og med 1. januar 1994 og skal iverksettes 
snarest. 

 

8. Oppsummering og vedtak. 

NVE har ikke behandlet spørsmålet om hvordan endrede tarifferingsprinsipper slår ut i forhold til 
den totale energikjøpsavtalen som er inngått mellom Buskerud Energi og Flesberg 
Elektrisitetsverk. 

Løsningen på denne tvisten finnes i energiloven. Departementets brev av 22. juni 1994 er ikke 
bestemmende for løsningen av denne tvisten. Flesberg Elektrisitetsverk er å oppfatte som en 
uttakskunde tilknyttet Buskerud Nett sitt regionalnett i Pikerfoss og Vrenga.  

Flesberg Elektrisitetsverks uttak i Vrenga diskrimineres ikke sammenliknet med Rollag Elverk 
sitt uttak i Mykstufoss. Buskerud Nett har satt effektgrunnlaget for innmating i Vrenga lavere enn 
tilgjengelig vintereffekt, og dette er ikke i tråd med NVEs retningslinjer for beregning av 
overføringstariffer. 

Buskerud Nett tar, ved beregning av effektgrunnlaget, ikke hensyn til samordning i punkter der 
det samtidig foregår både uttak og innmating av kraft. Dette er ikke i strid med gjeldende 
regelverk. 
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På bakgrunn av dette fatter NVE følgende vedtak. 

1. Buskerud Nett har rett til å tariffere Flesberg Elektrisitetsverk for uttak i Vrenga og 
Pikerfoss etter ordinære regionalnettariffer. 

2. NVE kan ikke se at Buskerud Nett sin tariffpraksis, der effektgrunnlaget beregnes 
separat for innmating og uttak i samme punkt, er i strid med gjeldende regelverk. 

3. Buskerud Nett må etterregne produksjonen i Vrenga slik at effektgrunnlaget settes lik 
tilgjengelig vintereffekt. Dette beløpet skal rentebæres og behandles som henholdsvis 
mer-/mindreavkastning og mer-/mindreinntekt og være tilbakeført kundene så snart det 
er praktisk mulig for Buskerud Nett men senest gjennom reduksjon av tariffgrunnlaget 
for 1999.  

4. Vedtaket gjelder fra 1. januar 1994 og skal iverksettes snarest. 

 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
Jon Sagen 
fung. avdelingsdirektør 
 
 

Eli Sæterdal 
førstekonsulent 

 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: Olje- og energidepartementet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunktet underretning er kommet frem til 
partene, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes 
gjennom NVE. 
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