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NVEs vurdering i klage på økning av nettleie - vedtak 

Jon Liverud klager på Sør Aurdal Energi sin økning av nettleien. NVE har vurdert Sør Aurdal 

Energi sin tariffpraksis etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter. NVE kan 

ikke finne at Sør Aurdal Energi i denne saken har en tarifferingspraksis som er i strid med 

regelverket. 

Saksopplysninger 

Jon Liverud klager i e-poster av 2. april, 2. mai og 2. juni 2014 på Sør Aurdal Energis fastsettelse og 

planlagte økning av nettleien for hyttekunder. Klagen gjelder både økning i fastledd og energiledd, samt 

nivået på nettleien. Liverud etterlyser tiltak Sør Aurdal Energi kan gjøre for å redusere nettleien.  

NVE har i e-post av 24. april og 2. juni 2014 redegjort for NVEs økonomiske regulering av 

nettselskapene og gjeldende regelverk for nettselskapenes fastsettelse av nettleie. I brev av 27. juni 2014 

har NVE varslet vedtak i saken og bedt Sør Aurdal Energi gi sine kommentarer.  

På forespørsel ble det gitt utsatt svarfrist til 1. september 2014. NVE fattet vedtak om innsending av 

informasjon og varslet tvangsmulkt i brev av 5. september 2014. Vedtak om tvangsmulkt ble fattet 8. 

oktober 2014, og informasjon i saken ble sendt påfølgende dag. Sør Aurdal Energi skriver at selskapet 

forsøkte å sende informasjon i saken allerede 14. august 2014, og beklager at informasjonen ikke kom 

frem før 9. oktober 2014. 

Sør Aurdal Energi skriver at de varslet tariffendring per 1. mai 2014 sammen med fakturautsendelse i 

mars 2014. Videre vises det til tariffheftet som gir informasjon om bakgrunnen for endringer i tariffen. 

Tariffheftet er tilgjengelig på Sør Aurdal Energi sine internettsider. 

Sør Aurdal Energi angir økte kostnader i overliggende nett og innhenting av akkumulert mindreinntekt 

som bakgrunn for tariffendringen. Fastleddet øker med kr 1000 inkl. mva og energileddet øker med 2,5 

øre inkl. mva. Økningen gjelder alle kundegrupper. Husholdninger og fritidsboliger tarifferes i samme 

kundegruppe. 
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Når det gjelder fordeling av tariffinntekter mellom fastledd og energiledd skriver Sør Aurdal Energi at 

om lag 71% av nettleien er relatert til fastleddet for en kunde med årsforbruk på 20 000 kWh. For 

hyttekunder er om lag 86% av nettleien relatert til fastleddet. Forskjellen kommer av ulikt energiforbruk. 

Sør Aurdal Energi oppfatter at en slik fordeling harmonerer godt med kostnadsbildet i nettvirksomheten. 

Liverud har i e-post av 29. oktober 2014 kommentert svaret fra Sør Aurdal Energi. Liverud skriver at 

hans opprinnelige klage gjelder tarifføkningen ved årsskiftet 2013/2014 hvor fastleddet økte fra 6875 

kroner til 7785 kroner. Videre viser Liverud til at Sør Aurdal Energi hadde et overskudd på mer enn 25 

% i 2013. Siste tarifføkning i august 2014 begrunner Sør Aurdal Energi med økning i eiendomsskatten. 

Liverud mener en økning i eiendomsskatten på over 467% fra året før ikke kan være i henhold til 

eigedomsskattelova.   

NVEs vurdering 

Ved uenighet mellom kunde og nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet fatter NVE 

vedtak i saken med hjemmel i energilovforskriften § 4-10. 

Når myndighet etter energiloven eller energilovforskriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i 

energilovforskriften § 9-3 gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i 

eller i medhold av energiloven. 

Det vises spesielt til forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, 

inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Kontrollforskriften gir nærmere 

rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide tariffer i sine områder. I tråd med forskriften er 

nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffer som er i overensstemmelse med gjeldende 

regelverk. 

NVE legger i den videre vurderingen til grunn at klagen gjelder økning i nettleie hos Sør-Aurdal Energi. 

Inntektsrammeregulering av nettselskapene  

Nettselskapenes inntekter fra nettleien er regulert ved at NVE hvert år fastsetter en inntektsramme for 

hvert nettselskap i Norge. Inntektsrammen er delvis basert på nettselskapenes egne kostnader og delvis 

på en kostnadsnorm. Ved fastsettelse av kostnadsnormen sammenlignes nettselskapenes 

kostnadseffektivitet med hverandre, slik at effektive nettselskaper blir belønnet med større 

kostnadsdekning enn mindre effektive nettselskaper.  

Inntektsrammen fastsettes slik at tillatt inntekt over tid skal dekke kostnadene ved drift og avskrivning 

av nettet, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital, gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av 

nettet, jf. energilovforskriften § 4-4 bokstav d. Nettselskapene skal fastsette nettleien slik at den så langt 

som mulig ikke overstiger tillatt inntekt. 

NVE kontrollerer hvert år hvorvidt inntektene fra nettvirksomheten har vært høyere enn tillatt inntekt. 

Dersom dette er tilfellet, blir nettselskapet pålagt å betale denne merinntekten tilbake til kundene 

gjennom lavere nettleie de påfølgende årene. Nettselskap som har hentet inn mindre enn tillatt inntekt 

har mulighet til å hente inn tilsvarende mer gjennom nettleien de påfølgende årene. 

Begrunnelse for tarifføkningen 

Sør Aurdal Energi angir økte kostnader i sentralnettet som en av årsakene til tariffendringen. Selskapets 

regnskapsrapportering til NVE viser at kostnader for overliggende nett for Sør Aurdal Energi har økt fra 

1597 tusen kroner i 2012 til 2181 tusen kroner i 2013. Dette er kostnader som kan kreves inn som et 

tillegg til inntektsrammen, jf. kontrollforskriften § 13-1 bokstav g): «Tariffene skal gi nettselskapet 
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inntekter til dekning av kostnader innenfor tildelt inntektsramme, kostnader i overliggende nett, 

innbetalt eiendomsskatt og lovpålagt innbetaling til energifond». 

En annen årsak til tarifføkningen som Sør Aurdal Energi trekker frem er at selskapet har hentet inn 

mindre enn tillatt inntekt i 2013. Kontrollforskriften § 7-5 angir hvordan nettselskapene skal håndtere 

mer- eller mindre inntekt. I § 7-5 tredje ledd og fjerde ledd står:   

«Nettvirksomheten skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. 

Merinntekt skal tilbakeføres kundene og mindreinntekt kan hentes inn fra kundene gjennom beregning 

av tariffene. 

Ved beregningen av tariffene skal det tas hensyn til den antatte saldo for mer- eller mindreinntekt med 

sikte på å styre denne saldoen mot null over tid. Ved beregningen av tariffene skal det tas hensyn til 

antatte avbruddskostnader. Nettselskapet skal utarbeide og kunne fremlegge en begrunnet og 

dokumenterbar plan for dette som er vedtatt av selskapets styre. Dersom selskapet ikke har styre, skal 

planen vedtas av selskapets øverste myndighet. Selskapet skal kunne fremlegge dokumentasjon på at de 

har tatt hensyn til saldo for mer- eller mindreinntekt når de fastsatte tariffene i hvert enkelt år.» 

Regnskapsrapporteringen selskapet har gitt til NVE viser at Sør Aurdal Energi per 31.12. 2013 hadde en 

mindreinntekt på 3671 tusen kroner inkl. renter. Sør Aurdal Energi oppgir at selskapet vil hente inn 

vesentlig del av mindreinntekten i nettleien for 2014 og 2015. 

Inntektsrammen til Sør Aurdal Energi har økt betydelig fra 16547 tusen kroner i 2012 til 25425 tusen 

kroner i 2013. Årsaken til dette er at NVE foretok endringer i modellen for fastsettelse av 

inntektsrammer for 2013. Særlig hadde endring i rentemodellen innvirkning på inntektsrammene fra 

2013. Begrunnelse for modellendringene finnes i høringsdokumentet NVE publikasjon 2012:1. 

(http://webby.nve.no/publikasjoner/hoeringsdokument/2012/hoeringsdokument2012_01.pdf). 

Oppsummering av høringsuttalelser finnes i NVE rapport 2012:70. 

(http://webby.nve.no/publikasjoner/rapport/2012/rapport2012_70.pdf). Det ble også foretatt endringer i 

modellen for fastsettelse av kostnadsnorm. Dette ga store endringer i inntektsrammer for noen selskaper. 

Noen fikk økning i inntektsrammen, andre fikk nedgang. Dette er nærmere beskrevet i 

høringsdokumentet NVE publikasjon 2012:2. 

(http://webby.nve.no/publikasjoner/hoeringsdokument/2012/hoeringsdokument2012_02.pdf). 

Oppsummering av høringsuttalelser finnes i NVE rapport 2012:71. 

(http://webby.nve.no/publikasjoner/rapport/2012/rapport2012_71.pdf). Sør Aurdal Energi var blant 

selskapene som fikk økt inntektsramme som følge av denne modellendringen.  

Generelt var det om lag 30% økning i inntektsrammene for bransjen fra 2012 til 2013. Hovedårsaken til 

dette er økte kostnader i bransjen generelt i 2011, som utgjør kostnadsgrunnlaget for 

inntektsrammeberegningen for 2013. Dette skyldes i hovedsak kostnader i forbindelse med uværet 

Dagmar og estimatavvik på pensjoner. Inntektsrammen for bransjen for 2014 er noe lavere, dog høyere 

enn inntektsrammen for 2012. Varslet inntektsramme for Sør Aurdal Energi for 2014 er 22416 tusen 

kroner. 

Nettselskapenes fastsettelse av nettleie 

Kontrollforskriften § 13-1 fastslår at tariffene skal gi inntekter til dekning av kostnader innenfor 

nettselskapets tildelte inntektsramme, kostnader i overliggende nett, innbetalt eiendomsskatt og 

lovpålagt innbetaling til energifond. Alle som etterspør nettjenester skal tilbys ikke-diskriminerende og 

objektive punkttariffer og vilkår, og tariffene skal utformes slik at de i størst mulig grad gir signaler om 

effektiv utnyttelse og effektiv utvikling av nettet. Tariffene kan differensieres etter objektive og 

kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold. 

http://webby.nve.no/publikasjoner/hoeringsdokument/2012/hoeringsdokument2012_01.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/rapport/2012/rapport2012_70.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/hoeringsdokument/2012/hoeringsdokument2012_02.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/rapport/2012/rapport2012_71.pdf
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Energimålte kunder tarifferes et bruksavhengig energiledd (øre/kWh) og et fastledd (kr/år). Etter 

kontrollforskriften § 14-2 første ledd bokstav a) og b) skal fastleddet dekke kundespesifikke kostnader 

og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet. Energileddet skal dekke marginale tapskostnader og 

kan i tillegg dekke en andel av de øvrige kostnadene som ikke innkreves gjennom fastleddet. 

Nettselskapene har dermed en viss grad av frihet i fordeling av tariffinntekt mellom de ulike 

tariffleddene. 

NVE kan ikke finne at Sør Aurdal Energis fordeling av økningen i tariffinntekter på de ulike 

tariffleddene er i strid med kontrollforskriften § 14-2. 

NVEs nettleiestatistikk og tariffstøtte 

Liverud skriver at det fremgår av NVEs nettleiestatistikk at Sør Aurdal Energi hadde Norges dyreste 

hyttestrøm i 2013. 

 

Fordi nettleien er utformet med flere ledd, må nettleien omregnes for å kunne sammenligne 

nettselskaper. I denne omregningen gjøres det forutsetninger om kundegruppeinndeling og 

gjennomsnittskunders uttak av energi og effekt. For hyttekunder blir tariffen omregnet med et antatt 

årsforbruk på 4000 kWh. Ved lavt forbruk vil et høyt fastledd gi høy omregnet pris per kWh. En slik 

omregning gir verken et nøyaktig bilde av nettselskapenes samlede nettleie, eller den eksakte nettleien i 

det aktuelle nettselskapet. 

 

NVE fordeler bevilgninger gjennom ordningen med tilskudd til utjevning av tariffer som bevilges over 

statsbudsjettet. For 2014 har 11 nettselskaper med høyest nettleie fått et tilskudd på til sammen 30 

millioner kroner. Sør Aurdal Energi var ikke blant disse nettselskapene. 

 

Andre forhold 

 

Liverud viser til at Sør Aurdal Energi i år 2013 hadde et overskudd på 25%. NVEs regulering av Sør 

Aurdal Energi er hjemlet i energiloven og tilhørende forskrifter. Dette innebærer blant annet at NVE 

kontrollerer at inntektene fra nettkundene over tid ikke overskrider inntektsrammen og at selskapet 

oppfyller kravene som er gitt gjennom omsetnings-, område- og anleggskonsesjonene. Nettselskapet og 

dets eiere bestemmer selv hvordan et eventuelt overskudd skal forvaltes. 

 

Når det gjelder eiendomsskatt, inngår innbetalt eiendomsskatt som et tillegg til inntektsrammen innenfor 

nettselskapets tillatte inntekt. I NVEs kontroll av nettselskapenes inntekter fra nettkundene legges 

revisorgodkjente regnskapstall for nettselskapet til grunn. NVE har ikke myndighet til å ta stilling til 

bestemmelser i eigedomsskattelova. 

  

 

Vedtak 

NVE finner ikke at Sør Aurdal Energi i denne saken har en tariffpraksis som er i strid med 

kontrollforskriften. Økningen i nettleien skyldes endring i inntektsrammen til nettselskapet, økte 

kostnader i overliggende nett og innhenting av mindreinntekt. 

 

 

 

Med hilsen 



 
Side 5 

 

 

 

 

Ove Flataker  

avdelingsdirektør 

Torfinn Jonassen 

seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:     

   

   
 

  

Kopi: 

Sør Aurdal Energi AS 
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