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Klage på Tafjord Kraftnett sine effekttariffer - Holen AS 

Bedriften Holen AS mener at Tafjord Kraftnett har fastsatt tariffer som gir urimelig høye 
kostnader for bedriften. NVE sin konklusjon er at Tafjord Kraftnett ikke har opptrådt i strid 
med regelverket ved tarifferingen av Holen AS. 
 

Holen AS har i e-post av 16. november 2004 klaget på Tafjord Kraftnett AS sin tariffering av 
bedriften. 

Tafjord Kraftnett har gitt sine kommentarer til saken i brev av 15. februar 2005.  

 

Partenes anførsler 

Holen opplyser at bedriften fra og med 1. januar 2004 er avregnet og fakturert for sine effektuttak, i 
tillegg til en energiavhengig tariff. Før dette tidspunkt ble bedriften ikke fakturert for sine effektuttak. 
Holen mener at overgangen til effekttariffer er svært ugunstig for bedriften, da den 
produksjonsprosessen som benyttes gir liten mulighet til å redusere og jevne ut effektuttakene. Holen 
mener det kostnadsøkningen som følge av innføringen av et effektledd er urimelig. Bedriften mener i 
det minste ”at endringer som påfører oss større kostnader må være organisert slik at vi får en rimelig 
tid til omstilling/tilpassing.”. 

Tafjord Kraftnett opplyser at for kunder med avtale om ordinære overføringer benytter selskapet tre 
tarifferingskategorier. Nettselskapets tarifferingspraksis innebærer bl.a. at kunder med forbruk større 
enn 100 000 kWh per år blir avregnet for sine effektuttak, i tillegg til et fastledd og et energiavhengig 
tariffledd. Selskapet viser også til at effektregistreringen skjer per time og med månedlige avregninger. 
Tafjord Kraftnett opplyser at Holen har en brukstid for sine effektuttak på ca. 1500 timer, mens 
gjennomsnittet for kunde i Holens tariffgruppe er ca. 4000 timer. Tafjord Kraftnett anfører i denne 
forbindelse at ”Nettet er dimensjonert ut fra effekt, og det er ikke unaturlig at en bruker med dårlig 
brukstid har dyrere enhetspris enn en bruker med høyere brukstid som dermed mer effektivt utnytter 
nettet.”. 
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NVEs vurdering 

Vi vil innledningsvis opplyse at bestemmelser om tariffutformingen er nedfelt i forskrift 11. mars 
1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntekstramme for nettvirksomheten og tariffer. 
Reglene for tariffutformingen er spesielt omtalt i kapitlene 13 og 14 i forskriften. Om NVEs 
myndighet til å fatte et vedtak i saken vises til § 18-1 i denne forskriften.  

Forskriften stiller ingen eksakte krav om hvilke tariffledd nettselskapene skal benytte eller forholdet 
mellom de ulike tariffleddene. Dette innebærer at nettselskapene har en viss frihet ved den praktiske 
tariffutformingen for de enkelte kundegruppene. Denne friheten begrenses imidlertid gjennom ulike 
generelle og overordnete målsettinger, og ulike krav som må oppfylles. Vi kan her bl.a. vise til 
forskriftens krav om at tariffene skal være ikke-diskriminerende, og videre at en differensiering av 
tariffene må gjøres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold, jf. § 13-1 
i forskriften.    

Tafjord Kraftnett har valgt å tariffere kunder med energiforbruk større enn 100 000 kWh et 
effektavhengig tariffledd, i tillegg til et fastledd og et energiledd. Denne inndelingen samsvarer for 
øvrig med de kunder som skal timemåles etter NVEs regelverk. 

Holen mener at bruk av et effektledd er spesielt uheldig for denne bedriften og selskapet anfører bl.a. 
at tariffene er ”svært bedriftsfiendtlig for en bedrift av vår størrelse”. NVE ser at innføring av 
effektavregning vil være kostnadsmessig gunstig for enkelte kunder, mens andre vil få økte 
overføringskostnader. Dette skyldes ikke minst at kundene har ulike brukstid, der brukstid defineres 
som forholdet mellom samlet energiuttak i en periode og høyeste effektuttak i samme tidsrom. Slike 
kostnadsmessige omfordelinger er uunngåelig virkninger ved de fleste regelendringer, og samtidig er 
det nødvendig å justere regelverket for å nå de overordnete målsettingene i energiloven og tilhørende 
forskrifter. Vi kan her legge til at eksisterende regelverk ikke forutsetter at utvalgte kunder, f.eks. 
mindre bedrifter, skal gis spesielt gunstige tariffer. 

Etter NVEs vurdering har Tafjord Kraftnett ikke opptrådt i strid med regelverket eller etablert 
forvaltningspraksis når selskapet har valgt å la alle kunder med forbruk større enn 100 000 kWh inngå 
i en felles tariffgruppe og avregne disse etter en tre-leddet tariffstruktur, bl.a. bestående av et 
effektledd. 

Holen mener at Tafjord Kraftnett ved innføringen av effektavregning burde gitt Holen ”en rimelig tid 
til omstilling/tilpassing”. NVE stiller seg vanligvis positivt til at nettselskapene har 
overgangsordninger for bl.a. å gi kundene en mulighet til å tilpasse seg de nye tarifferingsvilkårene, og 
særlig når det gjøres endringer med store kostnadsmessige konsekvenser for enkeltkunder. Etter 
gjeldende regelverk er likevel ikke nettselskapene pliktig til å gjennomføre overgangsordninger ved 
endringer i tariffering, kundegrupper etc. NVE kan derfor ikke pålegge Tafjord Kraftnett å tilby 
overgangsordninger. Et alternativ til overgangsordninger kan være at nettselskapene på eget initiativ 
tilbyr enkeltkundene bistand for å kunne effektivisere sine energiuttak, brukstid mv. NVE har forstått 
at Tafjord Kraftnett allerede har tilbudt Holen energifaglig bistand nettopp for å kunne redusere sine 
energikostnader. 

Som nevnt vil overføringskostnaden per kWh øke med avtakende brukstid for kunder som 
effektavregnes. Dette skyldes at en stor del av kostnadene som skal dekkes gjennom tariffene er 
kapitalavhengige kostnader som bestemmes av nettkundenes effektuttak. NVE anser det derfor ikke 
som urimelig at kunder med ”kort” brukstid betaler mer per uttatt kWh enn kunder med ”lang” 
brukstid.  Som effektgrunnlag benytter distribusjonsnettselskapene vanligvis kundens 
maksimaleffektuttak i en gitt periode. Slik kunderefererte verdier er nødvendigvis ikke 
sammenfallende med systemets maksimaltime, dvs. at enkelte kunder kan ha sine maksimale 
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effektuttak i de periodene nettsystemet er relativt lavt belastet. Eksempler på dette er asfaltverk som 
typisk belaster nettet om sommeren og et bakeri som har sine største effektuttak på natten. Kunder 
med uttak i slike ”lavlastperioder” kan oppleve det som urimelig å bli plassert i samme tariffgruppe 
som de kunder som har sine maksimale effektuttak sammenfallende med systemets topplastperioder. 
Dette vil ikke minst føles urimelig for kunder med kort brukstid. Ut fra en rimelighetsbetraktning kan 
derfor NVE prinsipalt sett akseptere at nettselskapene legger til grunn en nedre (og eventuelt en øvre) 
grense for brukstiden. Dette innebærer at når den målte maksimaleffekten gir en brukstid som er 
kortere enn den fastsatte nedre grense for brukstid, kan effektgrunnlaget fastsettes basert på 
energiforbruket i perioden og den fastsatte minstegrensen. NVE kjenner for øvrig ikke til om Holen 
typisk har sine effektuttak ”utenfor” systemets topplastperioder. NVE vil uansett ikke pålegge Tafjord 
Kraftnett å opprette nye tariffgrupper på det grunnlaget som her foreligger. 

 

Vedtak 

NVE kan ikke se at Tafjord Kraftnett har tariffert Holen på en måte som er i strid med regelverket 
eller etablert forvaltningspraksis. NVE kan derfor ikke pålegge Tafjord Kraftnett å endre sine tariffer 
til Holen. 

 

*** 

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. 

 

Med hilsen 

 

 

Marit Lundteigen Fossdal 
Avdelingsdirektør 

Torfinn Jonassen 
seksjonssjef 
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Brevets mottakere: 
Navn1 Navn2 Adr Post Land 
Holen AS  Holsneset 19 6030 
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