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Klage på vedtak- Gjøvik Energi AS sin overføringstariff for husholdninger 

De har i brev av 26.04.99 påklaget Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak av 
23.04.99 angående tvist om Gjøvik Energis overføringstariffer for husholdningskunder. 
Departementet viser også til brev fra Sivilombudsmannen av 01.02.2000 og departementets 
svar av 03.02.2000. 
  
Partenes merknader 
 
Deres klage gjelder Gjøvik Energi AS sin økning av fastleddet for husholdningskunder fra 
1998 til 1999. De hevder det er urimelig at en som bruker lite strøm skal belastes samme 
fastledd som de som bruker mye strøm, og dermed betale en høyere pris per kWh.   
 
Gjøvik Energi hevder at de fastsetter overføringstariffer i henhold til regelverk gitt av  NVE. 
Gjøvik Energi påpeker at de ved fordelingen mellom fastledd og energiledd vektlegger at de 
noenlunde skal gjenspeile fordelingen av kostnadene. En slik fordeling  skulle tilsi et høyere 
fastledd og et lavere energiledd enn Gjøvik Energi fastsetter.  Gjøvik Energi ønsker imidlertid 
å ta hensyn til små husholdninger og heller ikke oppmuntre til økt forbruk ved at energileddet 
er for lavt. 
 
NVEs merknader 
 
NVE kontrollerer energiverkenes totale tillatte inntekt fra nettvirksomhet gjennom at NVE 
setter en ramme for hvor høy inntekt energiverkene samlet kan beregne seg. Inntektsrammen 
justeres årlig for blant annet prisstigning, økning i levert energi og effektiviseringskrav. 
Inntektsrammen til Gjøvik Energi økte fra 1998 til 1999. 
 
I henhold til forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 
nettvirksomheten og overføringstariffer skal kunder uten effektavregning (dvs. husholdninger 
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m.m.) avregnes et fastledd og et energiledd. Energileddet skal minst dekke verdien av de 
marginale tap som oppstår ved kraftoverføring. Fastleddet skal minst dekke kundespesifikke 
kostnader.  
 
Gjøvik Energi sine valg vedrørende utforming av husholdningstariffene er innenfor rammen 
av de krav som NVE stiller. 
 
Departementets merknader 
 
Innledningsvis vil departementet påpeke at et forvaltningsorgan ikke har noen plikt etter 
forvaltningsloven § 25 til å imøtegå alt det en part har anført. Departementet vil ta for seg 
klagers anførsler ut fra sakens viktighet og det som ellers er nødvendig for å begrunne 
avgjørelse i saken.  
 
I henhold til forskriften til energiloven må ikke konsesjonær diskriminere mellom brukerne av 
nettet, men tilby like tariffer justert for leveringskvalitet, brukstid m.v. Dette åpner for å dele 
kundemassen inn i grupper og differensiere tariffen mellom gruppene, under forutsetning av 
at inndelingen i grupper er basert på forskjeller i leveringskvalitet, brukstid eller liknende.  
 
Energiverk differensierer normalt mellom ulike kundegrupper, for eksempel husholdnings- og 
næringskunder. Det er derimot ikke praksis å differensiere mellom kunder internt i en gruppe. 
En individualisering av tariffene vil være unødig kostnadskrevende og lite formålstjenlig. 
Departementet mener på denne bakgrunn at energiverk som hovedregel bør legge 
gjennomsnittsbetraktninger til grunn ved utformingen av tariffer. 
 
Når det gjelder NVEs forskrift for kunder uten effektmåling er det kun stilt minimumskrav til 
hva som skal dekkes av energi- og fastledd. Utover disse minimumskravene kan 
energiverkene selv fastsette fordelingen. Gjøvik Energi sin fordeling mellom de to 
tariffleddene er innenfor minimumskravene. 
 
Departementet kan derfor ikke se at Gjøvik Energi ikke har tariffert i henhold til gjeldende 
forskrift. 
 
 
 
 
 
 
Vedtak 
 
Departementet er kommet til at NVEs vedtak av 23.04.99 skal stadfestes.  
 
Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke er gjenstand for 
klage, jf forvaltningslovens § 28 første ledd annet punktum. 
 
 
Med hilsen 
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Kjell M. Grotmol 
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