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Tvist mellom Hjartdal kommune / Hjartdal Elverk og Hjartdøla Kraftverk. Vedtak. 
 
I brev av 16. juni 1997 ber Hjartdøla kraftverk Norges vassdrags- og energiverk (NVE) om å 
fatte avgjørelse i tvistesak mellom Hjartdøla kraftverk og Hjartdal Elverk og Hjartdal kommune.  

Hjartdøla kraftverk består av de tre kraftstasjonene Hjartdøla (104 MW), Mydalen (7 MW) og 
Bjordalen (3 MW). 

Hjartdal elverk mottar konesesjonskraft fra Hjartdøla kraftverk på vegne av Hjartdal kommune. 
Telekraft A/S tar ut overskytende konsesjonskraft på vegne av Telemark Fylkeskommune. 
Hjartdøla kraftverk eier 132 kV regionalnett fra Hjartdøla kraftstasjon til Grønnvollfoss (felles-
nettet i Telemark), og deler av 11 kV distribusjonsnett.  

Uenigheten mellom Hjartdøla kraftverk og Hjartdal kommune gjelder innmatingstariff fra 
Hjartdøla kraftverk. Uenigheten mellom Hjartdøla kraftverk og Hjartdal elverk gjelder uttakstariff 
for elverkets uttak over lokalnettet. 

Hjartdal kommune / Hjartdal elverk er representert ved advokat Caroline Lund. Hjartdøla 
kraftverk er representert ved advokat Erik Samuelsen. 

NVE avgjør tvistesaken i medhold av § 4 – 4 b siste ledd i 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. 

 

1. Tvisten gjelder overføringstariffer. 

Advokat Caroline Lund påstår at NVE ikke kan ta stilling til tvisten da den kun gjelder 
obligasjonsrettslige virkninger av manglende faktura eller påkrav. Disse påstandene finner NVE 
ikke riktige. Tvisten gjelder overføringstariffer og løsningen av tvisten ligger innenfor den 
vedtakskompetanse som er tillagt NVE med hjemmel i forskrift til energiloven § 4 – 4 b sjuende 
ledd. 

 

2. Manglende rettslig interesse. 

Hjartdøla kraftverk opplyser at Telekraft har vært Hjartdøla kraftverks kontraktsmotpart for den 
totale konsesjonskraftlevering (dvs. både for Telekrafts og Hjartdal kommunes andel) siden 1. 
januar 1996. Hjartdøla kraftverk opplyser videre at Telekraft regelmessig har betalt innmatings-
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tariff for det totale kvantum i samsvar med Hjartdøla kraftverks beregning, men at Telekraft ikke 
har fått sine utlegg refundert fra Hjartdal kommune.  

Advokat Caroline Lund stiller spørsmålstegn ved Hjartdøla kraftverks rettslige interesse av å 
reise klagesak etter at Telekraft ble kontraktspart 1. januar 1996 og skriver: 

”Hjartdal elverk finner på denne bakgrunn grunn til å reise spørsmål om Hjartdøla kraftverk i 
det hele tatt her rettslig interesse i å reise klagesak overfor NVE for perioden etter at 
Telekraft AS ble kontraktsmotpart. Slik Hjartdøla kraftverk presenterer saken, har Hjartdøla 
kraftselskap fått dekket sine punkttariffer etter dette tidspunktet.” 

Etter energilovforskriften § 4 – 4 b) syvende ledd skal NVE treffe avgjørelse i saker hvor det er 
uenighet om vilkår eller ved tvist om beregningsmåten for overføringstariffer. NVE kan ikke ta en 
sak til behandling etter denne bestemmelsen dersom den som ønsker saken avgjort ikke er part 
i tvistesaken. Etter forvaltningsloven § 2 e) defineres ”part” som ”en person som en avgjørelse 
retter seg mot eller som saken ellers gjelder”. 

Hjartdøla kraftverk og Hjartdal elverk / Hjartdal kommune er selvstendige juridiske personer som 
omfattes av uttrykket ”person” i forvaltningsloven § 2 e). Spørsmålet blir hvorvidt et vedtak som 
avgjør tariffspørsmål mellom Telekraft og Hjartdøla elverk / Hjartdal kommune kan sies å rette 
seg mot eller direkte gjelde Hjartdøla kraftverk. Et slikt vedtak vil ikke være direkte 
bestemmende for Hjartdøla kraftverks rettigheter og plikter. Det opplyses i saken at Hjartdøla 
kraftverk har fått dekket innmatingstariffene i samsvar med sine beregninger fra 1. januar 1996. 
Det synes derfor klart at Hjartdøla kraftverk ikke kan regnes som part for denne delen av kravet. 
NVE kan heller ikke se at Telekraft har gitt Hjartdøla kraftverk fullmakt til å opptre som fullmektig 
i tvistesak for NVE. 

Delkonklusjon: Den del av kravet som gjelder forholdet mellom Telekraft og Hjartdal kommune 
avvises med grunnlag i at Hjartdøla kraftverk ikke er part i saken. 

 

3. Gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer vedr. tariffering av konsesjonskraft og 
tariffering av tilknytninger der det samtidig foregår innmating og uttak av kraft. 

Det er reist tvil om hvilket rettslig grunnlag som skal anvendes for tariffering av konsesjonskraft 
og tilknytninger der det samtidig foregår innmating og uttak av kraft (det som tidligere har blitt 
omtalt som "urene punkt").  

Hjartdøla kraftverk skriver i brev av 16. juni 1997 at de er av den oppfatning at konsesjonskraft 
skal behandles likt med annen kraft. Leveringspunktet for konsesjonskraft er i stasjonens 
apparatanlegg for utgående ledninger. Hjartdøla kraftverk skriver videre at de legger til grunn av 
prinsippet om punkttariffer slik det er formulert i NVEs retningslinjer gjelder. Hjartdøla kraftverk 
skriver videre at dette innebærer at Hjartdal kommune skal betale en andel av Hjartdøla kraft-
stasjons innleveringstariff og Hjartdal elverk en uttakstariff for sitt lokaluttak. 

NVE har fattet vedtak i 6 tilsvarende tvistesaker 27. februar 1997 mellom Statkraft og 
henholdsvis 6 everk. Disse vedtakene er klaget inn for Olje- og energidepartementet av de 6 
everkene. Departementet har foreløpig ikke fattet avgjørelse. Advokat Caroline Lund har i brev 
av 7. august 1997 henvist til klagen til departementet og at Hjartdal elverk / Hjartdal kommune 
slutter seg til anførslene i klagen. I klagen, som Hjartdal kommune / Hjartdal elverk slutter seg til, 
anføres det at lokalt uttak direkte fra kraftstasjonen ikke kan belastes med kostnader fra 
sentralnettet. Dette begrunnes med et brev fra Nærings- og energidepartementet av 22. juni 
1994 som ga detaljerte føringer med hensyn på hvordan tariffering av slike tilknytninger skal 
foregå. I brevet stod det blant annet at produsenten skal betale innmatingstariff til både under- 
og overliggende nett, og at lokalt uttak kun skal betale tilknytningsavgift. De aktuelle punktene 
ble ”stilt i bero” i et brev fra departementet datert 21. april 1995. I klagen anføres det fra de 6 
everkenes side at dette ikke medførte en realitetsendring. 
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I henhold til energiloven § 4-3, nr 2 kan det i omsetningskonsesjoner stilles vilkår om tariffer for 
overføring av kraft. I forskriftene til energiloven § 4-4, b. benyttes nevnte hjemmel til å stille vilkår 
om tariffering. I bestemmelsens 3. ledd gis NVE myndighet til å gi nærmere retningslinjer for 
fastsettelse av overføringstariffer. Plikten til å innrette seg etter disse retningslinjene er derfor et 
vilkår knyttet til omsetningskonsesjonen. 

Etter 2. ledd i samme forskriftsbestemmelse forbys konsesjonærer å diskriminere brukere av 
nettet. Alle brukere av nettet skal tilbys like tariffer justert for forskjeller i brukstid, leverings-
kvalitet m v. Det gis derfor ikke anledning til å tariffere overføring av konsesjonskraft annerledes 
enn annen kraft. Det følger av energilovens ordning at punkttariffsystemet som er nedfelt i 
retningslinjene også skal anvendes på overføring av konsesjonskraft. 

Industrikonsesjonsloven § 2 nr 12, 5. ledd, siste punktum og vassdragsreguleringsloven § 12 nr 
15, 4. ledd, siste punktum som regulerer diverse forhold rundt avståelse av konsesjonskraft 
lyder: 

"Kostnadene ved omforming og overføring av kraften ved uttak andre steder enn 
kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger betales av den som tar ut kraften." 

Det er hevdet at disse bestemmelsene må tolkes slik at konsesjonskraftmottaker ikke kan 
påføres overføringskostnader ved uttak fra kraftstasjonens apparatanlegg for utgående 
ledninger, og at dette må gjelde uavhengig hva som følger av energilovens ordning for over-
føringstariffer. Vi må derfor ta stilling til hvilken betydning de nevnte bestemmelsene har i det 
foreliggende tilfellet. 

Først må man se på bakgrunnen for utformingen av disse aktuelle bestemmelsene i industri-
konsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven. Før energiloven trådte i kraft hadde man ingen 
offentligrettslig regulering for beregning av overføringstariffer. Overføringstariffer ble regulert ved 
kontrakter. Dette gjaldt også for overføring av konsesjonskraft. Denne kontraktspraksisen bygde 
i hovedsak på prinsipper som var nedfelt i Samkjøringens regelverk for beregning av over-
føringstariffer i sentralnettet. Etter dette regelverket var tariffene avhengig av avstanden mellom 
kjøper og selger i en kraftkontrakt. Anvendelse av disse prinsippene resulterte i at det ikke påløp 
overføringskostnader ved uttak fra kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger fordi 
avstanden ble ansett for å være lik null. 

For avståelse av konsesjonskraft gjelder et grunnleggende prinsipp om at konsesjonær skal få 
dekket selvkost. Selvkostprinsippets anvendelse på kraftprisen er nedfelt annet sted i 
konsesjonskraftbestemmelsene i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven. 
Bestemmelsene vi her drøfter uttrykker at det samme prinsippet gjelder for omforming og 
overføring i forbindelse med avståelse av konsesjonskraft. Bestemmelsenes ordlyd må ses på 
bakgrunn av prinsippene for overføringstariffer som ble lagt til grunn på den tiden 
bestemmelsene ble utformet. 

Industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven regulerer ikke hvordan overføringstariffer 
skal beregnes. Bestemmelsene i disse lovene må derfor tolkes på bakgrunn av beregninger av 
overføringstariffer som følger av annen praksis eller annet lovverk. Etter energilovens 
ikrafttredelse må tolkningen skje på grunnlag av punkttariffordningen som følger av energiloven. 
Dersom anvendelse av punkttariffordningen fører til at det påløper overføringskostnadet ved 
uttak av kraft fra kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger, er bestemmelsene i 
industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven ikke til hinder for at disse kostnadene 
kan belastes konsesjonskraftmottager, tvert imot følger det av selvkostprinsippet som er nedfelt i 
industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven at slike eventuelle kostnader skal 
belastes  konsesjonskraftmottager. 

I brev av 22. juni 1994 legger Nærings- og energidepartementet de samme løsninger til grunn 
når det gjelder forholdet mellom industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven, 
tolkningen av de aktuelle bestemmelsene i industrikonsesjonsloven og vassdragsregulerings-
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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 denne tvistesaken. 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 spørsmålet, uten at det legges nærmere føringer 
for hvordan spørsmålet skal løses. 

Delkonklusjon: Spørsmålet vedrørende tariffering av konsesjonskraft og tilknytninger der det 
samtidig foregår uttak og innmating av kraft er ikke løst gjennom vassdragsreguleringsloven og 
industrikonsesjonsloven, men må finne sin løsning innenfor punkttariffsystemet som følger av 
energiloven. Konsesjonskraft skal ikke tarifferes forskjellig fra annen kraft. NVE fatter vedtak på 
bakgrunn av energiloven, forskriften og gjeldende retningslinjer. Punktene 2.4-2.6 i 
departementets brev av 22. juni ikke er bestemmende for hvordan tvisten skal løses. 

 

4. Prinsipper for det gjeldende punkttariffsystemet. 

Et av prinsippene for det gjeldende punkttariffsystemet er at tariffene fastsettes uavhengig av 
hvem som er formelle parter i en kraftkontrakt. Dette medfører at en kunde betaler samme 
punkttariff uavhengig av hvem som er kundens formelle kraftleverandør. 

Nettet har en hierarkisk struktur der kostnadene øker med lavere spenningsnivå for uttaket. 
Dette innebærer at underliggende nett må betale til overliggende nett. I det gjeldende punkttariff-
systemet skal både innmating og uttak tarifferes. Netteier eller ansvarlig operatør i fellesnett 
tarifferer alle aktører som er tilknyttet nettet. Overføringstariffene skal bestå av energiledd og 
eventuelt et eller flere effektbaserte ledd og/eller fastledd. Detaljer i tariffutformingen er nærmere 
beskrevet i kapittel 4 i NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer. 

 

5. Tariffering i Hjartdøla kraftverks nett. 

Hjartdøla kraftverks nett er i denne sammenhengen å oppfatte som et mellomliggende nett der 
Hjartdal elverk kraftstasjonene Hjartdøla, Mydalen og Bjordalen er tilknyttet. 

Hjartdøla kraftverk eier 132 kV regionalnett og deler av 11 kV distribusjonsnett. Hjartdal elverk 
har tre utvekslingspunkter mot dette nettet; mot øvre og nedre Hjartdal og mot Tuddal. Hjartdøla 
kraftverk mater inn på 132 kV samleskinne. Kraftstasjonene Mydalen og Bjordalen mater inn i 
11 kV-nettet som eies av Hjartdøla Kraftverk. I egenskap av å være netteier, har Hjartdøla 
kraftverk rett til å tariffere tilknyttede aktører i deres respektive tilknytningspunkter. 

Kostnadene som skal dekkes av overføringstariffene i et nett består av kostnader fra 
overliggende nett (her: fellesnettet i Telemark), samt interne kostnader i nettet i henhold til tildelt 
inntektsramme. Hjartdøla kraftverk har gjort det gjeldene at denne konkrete tvistesaken gjelder 
utelukkende kostnader fra overliggende nett.  

I følge Hjartdøla kraftverk tarifferer fellesnettet i Telemark på grunnlag av netto utveksling, og 
denne kostnaden fordeles mellom Hjartdøla kraftstasjon og det lokale uttaket etter samme 
prinsipp som Statkrafts ”pro rata modell”. Energiavgift og effektavgift fordeles mellom Hjartdøla 
kraftverk og lokalt uttak etter samme forhold som om innlevering og uttak hadde blitt tariffert 
hver for seg. Tariffkostnaden, som blir belastet Hjartdøla kraftstasjon, blir fordelt mellom 
konsesjonskraft og stasjonenes øvrige produksjon. 
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Advokat Erik Samuelsen skriver i brev av 24. oktober 1997: 

”Hjartdals forbruk inngår i beregningsgrunnlaget for sentralnettskostnadene. Det er derfor 
uriktig og urimelig når Hjartdal til tross for å være bruker av de overliggende nett fraskriver 
seg sin andel av sentralnettskostnadene.” 

Advokat Caroline Lund er kritisk til Statkrafts ”pro-rata modell” og mener at produsenten skal 
betale effektleddet i innmatingstariffen til både overliggende og underliggende nett i slike 
tilknytninger. I dette tilfellet er underliggende nett Hjartdal elverks nett og overliggende nett er 
fellesnettet i Telemark.  

Advokat Caroline Lund skriver i brev av 8. desember 1997 at det ikke er riktig at Hjartdal everks 
uttak inngår i beregningsgrunnlaget for sentralnettskostnadene. Dette begrunnes med at 
Statnetts fakturering av innmatingstariffen foregår på bakgrunn av netto utveksling i punktet, og 
at uttak vil redusere faktura Hjartdøla kraftverk mottar fra sentralnettet. 

NVE har i flere vedtak kommentert Statkrafts ”pro-rata modell”, blant annet i en sak mellom 
Statkraft og Rauma Energi AS der vedtaket ble fattet 27. februar 1997. Fra vedtaket siteres: 

”NVE kan ikke se at det har vært endringer i NVEs retningslinjer som bør få selvstendig 
betydning i vurderingene av Statkrafts "pro rata modell". 

Uenigheten mellom partene gjelder fordelingen av kostnader i overliggende nett. I forskriftene 
til energiloven § 4 - 4, pkt b), 2. ledd, første punktum står det: 

"Konsesjonæren fastsetter overføringstariffene slik at de over tid dekker kostnadene ved 
drift og avskrivning av nettet og gir rimelig avkastning på investert kapital ved effektiv drift."  

Kapittel 7.10 i NVEs retningslinjer for fastsettelse av overføringstariffer gir konsesjonæren rett 
til å innkalkulere kostnader i overliggende nett inn i sine tariffer. NVE kan ikke se at Statkrafts 
metode bryter med dette prinsippet. 

I forskriftene til energiloven § 4 - 4, pkt b), 2. ledd, nest siste punktum står det: 

"Konsesjonæren bør i størst mulig grad utforme tariffer som gjenspeiler belastningen på 
nettet."  

Det er NVEs oppfatning at belastningen på nettet skal reflekteres i marginaltapsleddet 
(energileddet). I retningslinjene for beregning av overføringstariffer er dette omtalt i kapittel 4 i 
NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer. Energileddet skal gi prissignal til 
aktørene og gjenspeile de kortsiktige marginale kostnadene ved kraftoverføring. Det er ikke 
brudd med de gjeldende retningslinjene å avregne aktører bak et punkt på bakgrunn av deres 
netto utvekslet energi mot overliggende nett. Ettersom overliggende nett avregner aktørene 
på bakgrunn av deres netto utvekslet energi, er metoden en akseptabel metode å fordele 
energileddet på. 

I forskriftene til energiloven § 4 - 4, pkt b), 2. ledd, siste punktum står det: 

"Konsesjonæren må ikke diskriminere brukere av nettet, men tilby like tariffer justert for 
forskjeller i brukstid, leveringskvalitet m.v.".  

I Statkrafts modell blir effektavgiften fra sentralnettet justert etter følgende formel:   
Effektsats i sentralnettet • netto utvekslet effekt / (samlet produksjon + samlet uttak). 
Effektsatsen multipliseres med kundens effekt. Dette gjelder all innmating og uttak. Statkrafts 
modell gir de ulike aktørene like tariffer justert for brukstid. 

I NVEs retningslinjer for beregning av overføringstariffer står det at de bruksuavhengige 
leddene i sentralnettets innmatingstariff skal være retningsgivende for innmatingstariffer. I 
Statkrafts "pro rata modell" vil innmatingstariffene være noe lavere på grunn av 
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samordningen mellom produksjon og uttak, og dette kan isolert sett føre til at Statkrafts "pro 
rata modell" skulle blitt avvist. Imidlertid må prinsippet om at alle aktører som er tilknyttet 
nettet skal tarifferes også tillegges vekt. Dersom et slikt prinsipp ikke legges til grunn, kan 
man risikere at uttak møter negative forbruksuavhengige ledd (effektledd og/eller fastledd) i 
små nett med høy grad av samordning mellom produksjon og uttak. En avveining mellom 
disse to prinsippene, tilsier at det i slike særlige tilfeller gis rom for at effektleddet i 
sentralnettets innmatingstariffer ikke benyttes. At innmatingstariffene kan bli lavere enn 
sentralnettets satser er et resultat av at aktørene bak et samordningspunkt blir avregnet på 
bakgrunn av deres netto utvekslet effekt. Det er vanlig praksis under systemet med 
punkttariffer å fakturere et av de bruksuavhengige leddene på bakgrunn av netto utvekslet 
effekt, og Statkrafts modell er etter NVEs oppfatning en akseptabel måte å fordele 
kostnadene mellom innmating og uttak på.” 

Etter NVEs oppfatning dreier den ovenfor siterte sak og denne saken seg om de samme 
saksforhold. NVE er av den oppfatning at siden Statkrafts ”pro rata modell” ikke representerer 
brudd med gjeldene retningslinjer, kan Hjartdøla kraftverk tariffere etter de samme prinsipper. 

Delkonklusjon: Hjartdøla Kraftverk kan tariffere Hjartdal Elverk for uttak og følge de samme 
prinsippene som Statkrafts ”pro-rata modell”. 

 

6. Hjartdal elverks inntektsramme. 

Advokat Caroline Lund anfører at dersom Hjartdøla kraftverk får medhold i at Hjartdal elverk kan 
tarifferes for uttak, må det tas forbehold om at fastsatte inntektsrammer må revideres. 

Til dette vil NVE bemerke at initiell tillatt inntekt i eget nett ble fastsatt på bakgrunn av everkenes 
regnskapsførte kostnader i eget nett i 1994 og 1995 – uavhengig av kostnadene til kjøp av 
overføringstjenester. Total tillatt inntekt for everket er summen av tillatte inntekter i eget nett og 
kostnader til kjøp av overføringstjenester. Dersom kostnadene til kjøp av overføringstjenester 
øker, vil total tillatt inntekt øke automatisk. 

Delkonklusjon: Det at Hjartdal elverks kostnader for eksternt kjøp av overføringstjenester øker, 
vil si at total tillatt inntekt for Hjartdal elverk også vil øke – uten at det er behov for å revidere 
Hjartdal elverks inntektsramme. 

 

7. Innmatingstariffer.   

Hjartdøla kraftverk opplyser at Hjartdal kommune har vært fakturert for sin forholdsmessige del 
av innmatingstariffen, men fra og med 4. kvartal 1994 har kommunen nektet å betale. Hjartdøla 
kraftverk skriver at Hjartdal elverk ikke har vært avkrevd uttakstariff. Videre opplyser Hjartdøla 
kraftverk at det har foregått møtevirksomhet i forbindelse med dette spørsmålet. 

NVE vil vise til at konsesjonskraftmottakeren overtar kraften før den mates inn på nettet og skal 
dekke innmatingstariff i forhold til hvor stor andel konsesjonskraften utgjør av total produksjon. 
Nærings- og energidepartementet skriver i punkt 2 i brev til NVE av 21. april 1995: 

"Kommuner som tar ut konsesjonskraft må således betale sin forholdsmessige andel av 
produsentenes innmatingsavgift." 

Delkonklusjon: Hjartdøla Kraftverk har anledning til å kreve Hjartdal kommune for deres 
forholdsmessige andel av innmatingstariffen. Dette gjelder ikke i den perioden som Telekraft har 
opptrådd som kontraktspartner siden Hjartdøla kraftverk ikke er part i en eventuell sak mellom 
Telekraft og Hjartdal kommune. 
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8. Virkningstidspunkt. 

Hjartdøla kraftverk krever at vedtaket gjøres gjeldende fra 1. januar 1993 som er tidspunktet for 
innføring av punkttariffsystemet.  

Advokat Caroline Lund anfører i brev av 15. august 1997 at det ikke kan treffes vedtak med 
tilbakevirkende kraft fra 1993-94 om at sentralnettskostnadene skal belastes ved uttak av 
konsesjonskraft. I følge advokat Caroline Lund vil vedtak om tilbakevirkning ramme vilkårlig og 
være sterkt urimelig, og Hjartdal everk kan ikke bebreides den situasjon som har oppstått. 
Hjartdøla kraftverk har ikke sendt fakturaer med krav om uttakstariff. Dette medfører i følge 
advokat Caroline Lund at Hjartdal elverk ikke har hatt mulighet eller oppfordring til å foreta en 
innbetaling av en uttakstariff med frigjørende virkning. 

I mange tvistesaker om overføringstariffer påklager nettkunder netteiers overføringstariffer til 
NVE med påstand om at tariffene er ulovlig høye i henhold til regelverket. Kundene krever som 
regel etteravregning for det som er betalt for mye. I henhold til et brev fra Nærings- og 
energidepartementet datert 11. mai 1994 vil hovedregelen være at vedtaket gis virkning fra 
starttidspunktet fra den ulovlige tariffen som normalt er tidspunktet da kontrakten om overføring 
ble inngått mellom kunde og everk. I henhold til samme brev vil vedtaket ikke kunne gis virkning 
lenger tilbake enn da de aktuelle reglene begynte å gjelde. 

I den foreliggende saken har nettkunden ikke betalt for mye, men derimot nektet å betale 
punkttariff (j.fr. Hjartdal elverk sitt brev til Hjartdøla Kraftverk datert 25. januar 1995). Dersom 
man skal følge det samme resonnementet som er gjort at Nærings- og energidepartementet i 
brevet datert 11. mai 1994, vil hovedregelen i den foreliggende saken bli at vedtaket skal gjøres 
gjeldene fra det tidspunkt netteier gjorde det gjeldene at overføringstariff skulle innføres.  

NVE legger til grunn at virkningstidspunktet må settes til det tidspunktet Hjartdøla Kraftverk 
gjorde det klart at de ville kreve punkttariff. I Hjartdøla Kraftverk sitt brev til Hjartdal kommune 
datert 19. november 1993 stod det: 

”Fra 1.1.94 vil kraften bli avregnet foreløpig etter 7,74 øre/kWh med tillegg for punktavgift og 
produksjonsavgift”. 

I brev fra Hjartdøla Kraftverk til Hjartdal kommune datert 5. april 1994 stod det blant annet: 

”I tillegg må Hjartdal kommunale elverk betale punkttariff for sitt uttak fra Hjartdøla Kraftverks 
nett.” 

Delkonklusjon: Med bakgrunn i den dokumentasjon som er forelagt NVE gjorde Hjartdøla 
Kraftverk det gjeldene overfor Hjartdal kommune / Hjartdal elverk at de ville kreve punkttariff fra 
1994. Virkningstidspunktet for vedtaket blir således 1. januar 1994. 

 

9. Oppsummering og vedtak. 

Den del av kravet som gjelder forholdet mellom Telekraft og Hjartdal kommune avvises med 
grunnlag i at Hjartdøla kraftverk ikke er part i saken. 

NVE mener at spørsmålet vedrørende tariffering av konsesjonskraft og tilknytninger der det 
samtidig foregår innmating og uttak av kraft ikke er løst gjennom vassdragsreguleringsloven og 
industrikonsesjonsloven, men må finne sin løsning innenfor punkttariffsystemet som følger av 
energiloven. Konsesjonskraft skal ikke tarifferes forskjellig fra annen kraft. NVE fatter vedtak på 
bakgrunn av energiloven, forskriften og gjeldende retningslinjer. NVE mener punktene 2.4-2.6 i 
nærings-og energidepartementets brev av 22. juni 1994 ikke legger føringer for løsningen av 
spørsmålet og at statråd Stoltenbergs uttalelser i Stortingets spørretime 25. mai 1994 ikke kan 
sees på som en instruks til forvaltningen ved løsning av tvisten mellom Hjartdøla Kraftverk og 
Hjartdal kommune / Hjartdal elverk. 
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Hjartdøla Kraftverk har anledning til å kreve Hjartdal kommune for deres forholdsmessige andel 
av innmatingstariffen. Dette gjelder ikke i den perioden som Telekraft har vært kontraktspartner. 

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

Med bakgrunn i dette fatter NVE følgende vedtak: 

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. 

 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
Jan Moen 
avdelingsdirektør 
 
 

Jon Sagen 
seksjonssjef 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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