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Svar på klage på husholdningstariffen hos Eidsiva - enkeltvedtak 

Henry Norvi klager i dette brevet på økningen i husholdningstariffen for kunder med 63 A 
sikring hos Eidsiva Energinett som ble foretatt 7. juli dette år.  
NVE har vurdert saken i henhold til energiloven og tilhørende forskrifter.  
NVE kan ikke finne at den økningen i tariffen som Eidsiva har foretatt for kunder med 
sikringsstørrelse 63 A er i strid med gjeldende regelverk. 
 

Vi viser til Deres e-post av 18. august 2003 hvor De klager på økningen i husholdningstariffen for 
kunder med 63 A hos Eidsiva. 

NVE har tidligere i år mottatt en klage fra en annen kunde hos Eidsiva Energinett som var i samme 
tariffgruppe/sikringsgruppe som Dem (sak: 2002 00734). I brev av 21. juli 2003 ber NVE Eidsiva gjør 
rede for årsaken til den aktuelle økningen i denne tariffen. NVE mottar svar fra Eidsiva i brev av 4. 
august 2003. 

Forskriften om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 
11. mars 1999 nr. 302, 18-1 sier: ”Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg som er 
nødvendige for gjennomføring av denne forskrift og vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges vassdrags- 
og energidirektorat i medhold av energiloven.” 

NVEs vurdering 

Eidsiva skriver i sitt brev av 4. august 2003 at tariffen for husholdningskunder med sikringsstørrelse 
63 A har hatt følgende endringer: 

 Fastledd: økt fra 2604 kr/år til 3968 kr/år 
 Energileddet: redusert fra 20,6 øre/kWh til 18 øre/kWh. 
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I sitt brev av 4. august 2003 skriver Eidsiva at årsaken til endringen i denne tariffen er flere. Eidsiva 
skriver: ”Det ligger til grunn for endringen at vi ønsker gradvis å tilnærme oss mer kostnadsriktige 
tariffer.” Med dette legger Eidsiva opp til at man skal ha mer av kostnadene over på fastleddet, mens 
man skal ha mindre av kostnadene på energileddet i forhold til før. Kostnadsstrukturen i 
overføringsnettet er slik at rundt 90 % av kostnadene ved overføring til en husholdning er uavhengig 
av forbruket på kort sikt. En kan således argumentere for at en kostnadsriktig tariff er en tariff hvor en 
relativt stor andel av kostnadene blir dekt gjennom fastleddet relativt til energileddet. NVE regulerer 
nettselskapene blant annet gjennom forskrift for økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme 
for nettvirksomheten og tariffer nr. 302. Forskriften sier at tariffene for husholdningskunder skal bestå 
av et fastledd og et energiledd. Fastleddet skal som et minimum dekke kundespesifikke kostnader 
(måling, avregning, fakturering og lignende), mens energileddet som et minimum skal dekke 
kostnaden ved marginale tap i nettet. Utover dette bestemmer nettselskapene selv fordeling av 
kostnadene mellom fastleddet og energileddet gitt at tariffene fastsettes innenfor inntektsrammen. Om 
Eidsiva ønsker å gå over til en tariff hvor en relativt større andel av kostnadene dekkes gjennom 
fastleddet, har de anledning til dette gitt at dette gjøres innenfor forskriftens bestemmelser. 

NVE regulerer nettselskapene ved at de hvert år får en inntektsramme som sier hvor mye inntekt de 
kan hente inn gjennom nettvirksomheten. Gjennom tariffen skal nettselskapene få inntekt til dekning 
av denne inntektsrammen og kostnader til overliggende nett. Hvis et nettselskap et år har høyere 
inntekt enn hva inntektsrammen tillater må de betale dette tilbake til sine kunder gjennom lavere 
tariffer de påfølgende år. Hvis inntekten er lavere enn inntektsrammen kan nettselskapene hente inn 
denne mindreinntekten gjennom høyere tariffer de påfølgende år. Dette blir nøye kontrollert av NVE 
hvert år. Eidsiva skriver i sitt brev av 4. august 2003 at årsaken til tarifføkningen også var innhenting 
av mindreinntekt og økte kostnader i overliggende nett. Ved sist registrerte data hos NVE kan vi se at 
Eidsiva har en mindreinntekt i 2002. Dette betyr at Eidsiva har anledning til å øke tariffene for 
kundene i sitt nett for å hente inn denne mindreinntekten. 

Eidsiva skriver videre at økningen i tariffen for enkelte kunder i deres nett også er delvis begrunnet i at 
tariffene nå er blitt harmonisert innenfor Eidsiva sitt nettområde. Forskriften sier at ved 
sammenslåing/fusjon av tilgrensende nett skal tariffen utjevnes til å bli lik innenfor selskapets nye 
nettområde. Hvis forskjellen i gjennomsnittlig tariff i de opprinnelige nettområdene før fusjonen var 
vesentlig forskjellig, har nettselskapet en mulighet til å ta denne utjevningen over en periode på inntil 
tre år. Etter fusjon med det som tidligere var Hedmark Energi har Eidsiva operert med ulike tariffer for 
dette området og det opprinnelige nettområdet til Eidsiva med den hensikt å ta utjevningen gradvis 
over en periode på tre år. 1.1.2004 ville de tre årene være gått, og Eidsiva har da valgt å fullføre 
utjevningen fra 7. juli 2003.  

Eidsiva skriver videre i sitt brev av 4. august 2003 at sikringsgruppen 63 A har fått en relativt større 
økning i fastleddet enn de andre sikringsgruppene. Dette begrunner Eidsiva med at kostnaden i forhold 
til overførbar energimengde (og effekt) i utgangspunktet var priset lavest i denne sikringsgruppen og 
at man således ønsket å utjevne noe av denne forskjellen. Forskriftens § 13-1 e) sier at et nettselskap 
kan differensiere tariffen basert på objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold. 
Gitt samme forbruk vil et relativt høyt effektuttak normalt gi høyere kostnader til dimensjonering av 
nettet enn et lavere effektuttak. Å differensiere tariffen etter sikringsstørrelse er en måte for 
nettselskapet å forsøke å ta hensyn til at ulikt effektuttak påvirker kostnadene i nettet. En lavere 
sikringsstørrelse betyr normalt et relativt lavere effektuttak enn hva som vil være tilfelle hos en kunde 
med høyt effektuttak. Å differensiere tariffen etter sikringsstørrelse er således generelt ikke i strid med 
forskriftens bestemmelser. NVE kan ikke finne at denne justeringen mellom sikringsgruppene som 
Eidsiva her har foretatt er i strid med forskriftens bestemmelser. 
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Konklusjon 

NVE finner ikke at den økningen i tariffen for kunder med 63 A som Eidsiva her har foretatt er i strid 
med regelverket. 

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. 
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Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

Tore Langset 
seksjonssjef 

 

 

 

Kopi: Eidsiva Energinett, postboks 224, 2601 LILLEHAMMER 
  
 


