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Forord (bruksanvisning) 

Denne rapporten er bestilt av NVE, som har reist spesifikke spørsmål om hvor detaljerte 
energileddene i distribusjonsnettet eventuelt bør være dersom energileddene fremover ikke 
skal avspeile noe mer enn tapskostnadene. Med detaljert menes tidsoppløsning og graden 
av geografisk, eller punktvis, differensiering.  

I rapporten drøftes effektivitets- og fordelingsargumenter for utforming av energileddet i 
distribusjonsnettet, dersom energileddet kun skal avspeile de marginale tapskostnadene i 
nettet. Temaet er komplisert og sammensatt. Leseren oppfordres derfor til å lese rapporten i 
sammenheng og i den rekkefølge den er presentert. I kapittel 7 samles trådene og det gis 
konkrete anbefalinger til videre arbeid med detaljering av energiledd i distribusjonsnettet. 

Hensikten med å stille krav om at energileddet kun skal avspeile marginaltapet er at 
tariffene skal bidra til å stimulere nettkundene til å foreta effektive valg, både kortsiktig 
knyttet til den fortløpende bruken av nettet, og langsiktig knyttet til nyetablering og 
lokalisering. Endringer i dagens retningslinjer gjøres for å stimulere kundene til å ta 
effektive valg. Det presiseres at endringene først og fremst er av hensyn til de nettbrukere 
som er opptatt av marginaltapspriser og som er i posisjon til å endre sin tilpasning på kort 
eller lang sikt. En del nettbrukere har i sin daglige drift ikke mulighet til å tilpasse sin 
nettbruk ut i fra tapsforholdene i nettet da det er helt andre forhold som påvirker deres 
beslutninger.  

Formålet med å endre retningslinjene for utformingen av energileddet handler ikke om å 
påvirke nettselskapenes tilpasning. Nettselskapene og deres incentiver for effektiv 
tilpasning er ivaretatt gjennom inntektsrammereguleringen. Videre er det heller ikke et mål 
med utformingen av energileddet at det skal bidra til en mer (eller mindre) rettferdig 
fordeling av nettets kostnader.  

Vi takker NVE for oppdraget og ser frem til den videre behandling. Vi takker også for gode 
innspill underveis i prosjektet, både fra NVE, fra medlemmer av Energi Norge som har stilt 
seg til disposisjon for diskusjoner, og ikke minst professorene Einar Hope og Lars Sørgard 
ved NHH for nyttige diskusjoner. Ansvaret for rapporten er like fullt vårt eget. 
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1 Introduksjon 

I forbindelse med at NVE vurderer å stille krav om at energiledd i distribusjonsnett kun skal 
avspeile marginale tapskostnader (også kalt et nakent energiledd, fordi dagens krav er at 
energiledd for uttak minst skal dekke de marginale tapskostnadene og i praksis er vesentlig 
høyere enn tapskostnadene), bestilte NVE i desember 2014 en studie om behovet for 
detaljering av energileddet i d-nettet. Mens utgangspunktet er en, to eller tre satser for 
energileddet for ett år, og felles sats for alle uttakskunder (på samme nivå) i hele 
nettområdet, er det i prinsippet mulig å operere med både høyere tidsoppløsning og større 
geografisk differensiering, for eksempel slik det gjøres i sentralnettet. Spørsmålet er hvor 
langt det da er hensiktsmessig å gå i de krav NVE eventuelt skal stille til tariffene.  

Krav om et nakent energiledd åpner også for å stille like krav til energiledd for uttak og 
innmating, slik det gjøres allerede i sentral- og regionalnettet. Et annet spørsmål er derfor 
om det er grunner til å differensiere energiledd for innmating og uttak, utover at fortegnene 
skal være motsatt i hvert punkt. Et tredje spørsmål er om kunder som er dominerende aktør 
på en radiell forbindelse bør tarifferes på samme måte som alle andre nettkunder. 

Det marginale tapet ved bruk av kraftnettet kalkuleres som produktet av en energipris og en 
marginaltapssats. Energiprisen er ’eksogen’ i forhold til vår problemstilling – den er gitt ved 
prisdannelsen i kraftmarkedet. Det er områdeprisen i engrosmarkedet som er 
utgangspunktet for samfunnsøkonomisk verdsetting av energien som går tapt i nettet. 
Rapportens tema er hvor detaljert man bør være når man skal beregne og fastsette 
prosentsatsen som energiprisen skal multipliseres med. 

Strukturen for denne rapporten er som følger: Først presiserer vi nedenfor enkelte 
forutsetninger som ligger til grunn for arbeidet og som leseren bør ha klart for seg før vi går 
løs på problemstillingene. I kapittel 2 går vi kort gjennom dagens krav (i forskrift) til 
nettariffene. I kapittel 3 forklarer vi hvordan nettselskapene går frem for å beregne 
marginaltapssatser i dag, i sentral- og distribusjonsnett. Når det benyttes tariffer som ikke 
nøyaktig tilsvarer de marginale tapene, oppstår det i prinsippet effektivitetstap. I første del 
av kapittel 4 forklarer vi hvordan effektivitetstapet oppstår og hva som påvirker dets 
størrelse. Skillet mellom kort og lang sikt er her vesentlig. Samtidig er det ikke kostnadsfritt 
å utforme og benytte helt nøyaktige tariffer. I andre del av kapittel 4 drøfter vi derfor hvilke 
kostnader kundene og nettselskapene vil ha ved ulike detaljeringsgrader. I kapittel 5 tar vi 
opp sammenhengen mellom høy oppløsning (tid og rom) og nettkundenes oppfatning av 
hva som er rettferdig fordeling av tariffbyrdene. I kapittel 6 drøfter vi enkelte praktiske 
utfordringer som oppstår dersom energileddene skal være mer detaljerte enn i dag. På 
bakgrunn av det hele presenteres våre konkrete anbefalinger til sist i kapittel 7. 
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1.1 Forutsetninger for analysen 
I denne analysen legger vi til grunn at energileddet i distribusjonsnettet både for innmating 
og uttak i fremtiden kun skal avspeile marginale tapskostnader. I dag er energiledd for 
uttak i de aller fleste distribusjonsnett vesentlig større enn tapskostnadene, idet 
energileddene er en viktig kilde til å dekke inn nettselskapenes tillatte tariffinntekter. 
Samlet bidrar energiledd til ca. halvparten av inntektene for distribusjonsnettene. For 
husholdninger og jordbruk utgjør energileddene ca. to tredeler av nettleien. En omlegging 
slik at energileddet begrenses til marginaltapene vil innebære at energileddets andel 
synker til om lag en femdel (20 %), jf. EC Group (2014). 

Vi forutsetter at selve nettreguleringen, både den økonomiske reguleringen og alle de andre 
kravene nettselskapene stilles ovenfor, er utformet og håndheves på en for samfunnet 
optimal måte. Helt konkret innebærer dette at vi forutsetter at tilbudet av nettjenester ikke 
påvirkes direkte av hvilke krav til utforming av nettariffer nettselskapene stilles overfor.1 En 
indirekte påvirkning kan likevel tenkes, dersom utformingen av nettariffer påvirker 
etterspørselen etter nettjenester, og denne etterspørselen påvirker tilbudet. Dersom 
nettariffene er optimalt utformet, vil en slik indirekte påvirkning per forutsetning være 
optimal. Prinsippene for optimale nettariffer er at den løpende prisen for bruk av nettet skal 
avhenge av de kortsiktige variable kostnadene, og at alle andre elementer av nettariffer er 
uavhengig av den løpende bruken. Dette oppnås dersom energileddet kun avspeiler 
marginaltap og andre tariffledd ikke påvirkes av løpende bruk, og eventuell knapphet på 
nettkapasitet slår ut i selve kraftprisen (områdepris). 

Lesere bør også huske at i markedet for nettjenester, står både kraftprodusenter og 
sluttforbrukere av strøm for etterspørselen, mens det er nettselskapene som er tilbydere. 
’Tilbyder’ betyr dermed ikke kraftprodusent i denne rapporten.  

2 Forskriftsbestemmelser  

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 
tariffer (Kontrollforskriften) spesifiserer nærmere detaljer for bruken av såkalte 
bruksavhengige tariffledd i tarifferingen. Forskriftens § 13 omtaler generelle prinsipper for 
                                                                    

1 Bakgrunnen for denne forutsetningen er todelt: For det første gjør det analysen enklere, 
men for det andre er det ikke ønskelig at tariffelementer fastsettes for å oppnå en bestemt 
utvikling i etterspørselen etter nettjenester. Forutsetningen reflekterer dermed også 
prinsippene for optimale tariffer. Tilbudet av nettjenester er i stedet regulert indirekte 
gjennom forskriftskrav om tilknytningsplikt og kvalitet på nettjenestene.  
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bruk av punkttariffer. Tariffene skal utformes slik at de i størst mulig grad gir signaler om 
effektiv utnyttelse og effektiv utvikling av nettet, jf. §13-1 punkt d. Det skal være en todelt 
grunnstruktur i tarifferingen (§13-3) med bruksavhengige tariffledd som varierer med 
kundens løpende uttak/innmating av energi, samt andre tariffledd. De bruksavhengige 
tariffledd består av energiledd og kapasitetsledd. Energileddet skal som hovedregel 
fastsettes på grunnlag av marginale tapskostnader i nettet (§13-3).  

Konkret utforming av tariffene behandles i §14 (for uttak) og §16 (for innmating). Nedenfor 
forklarer vi kort den delen av forskriftsteksten som omhandler bruk og utforming av 
energiledd, da det er i dette tariffleddet at bruk av marginaltap kommer inn. 

2.1 Bruksavhengige tariffledd i sentral- og regionalnatt 

§ 14-1 omtaler uttak i sentral- og regionalnett. På disse nettnivåene skal Energileddet være 
referert til de enkelte tilknytningspunkter. Som et minimum skal energileddet differensieres 
for vinter dag, vinter natt/helg og sommer. Videre presiseres det at marginaltapssatsene så 
langt som mulig beregnes med hensyn til systembelastningen i et samlet nettsystem og en 
produksjons- og lastsituasjon som er representativ for hvert enkelt tidsavsnitt. Når 
energileddet fastsettes individuelt for hvert tilknytningspunkt, skal tapsprosenten for 
henholdsvis uttak og innmating ha samme absoluttverdi, men motsatt fortegn. Tilsvarende 
krav til beregning av marginaltap og utforming av energiledd gjelder for innmating i sentral- 
og regionalnettet, jamfør §16-1. 

2.2 Bruksavhengige tariffledd i distribusjonsnettet 

Kontrollforskriftens § 14-2 omhandler tariffer for uttak i distribusjonsnettet. Kunder uten 
effektavregning på dette nettnivået skal avregnes etter et fastledd og et energiledd. 
Energileddet skal også her dekke marginale tapskostnader, men kan i tillegg dekke en 
andel av de øvrige kostnadene som ikke kreves inn gjennom fastleddet. Minimumskravet til 
tidsdifferensiering gjelder også på dette nettnivået. For uttak i distribusjonsnettet plikter 
netteier å tilby tidsdifferensierte energiledd til alle kunder som i forskrift er pålagt 
måleravlesning flere ganger i året. Dette gjelder alle uttakskunder med et forventet uttak 
over 8 000 kWh/år. Siden det ikke er praksis med timesavlesning på ordinært forbruk og 
avregningen skjer kvartalsvis, vil distribusjonsselskapene i praksis benyttes to 
marginaltapsatser for eget nett, vinter og sommer. Dette stiller seg annerledes for 
innmating, også i distribusjonsnettet, siden man der har timesavlesning og mulighet til å 
differensiere også på dag og natt.  
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En hovedforskjell når man sammenlikner de ulike nettnivåene er at distribusjonsverkene 
selv kan velge om de ønsker punktvise marginaltap for sine kunder, eller om de vil benytte 
en gjennomsnittlig marginaltapssats for nettområdet. Dette fremkommer ikke direkte i 
Kontrollforskriften, men er omtalt t i eget rundskriv (EMP 2/2006): 

«NVE ser at det i distribusjonsnettet kan være store kostnader og praktiske 
vanskeligheter forbundet med punktvise beregninger, og godtar derfor en praksis 
som innebærer at tapsprosenten fastsettes på bakgrunn av et gjennomsnitt av de 
marginale tapskostnadene i det aktuelle nettområdet. NVE legger til grunn at det 
enkelte nettselskap kan definere ett eller flere nettområder for eget nett ut fra en 
vurdering av relevante nettmessige forhold»  

I rundskrivet heter det videre at:  

«Tapsprosenten skal i alle tilfeller så langt som mulig fastsettes slik at fortegn og 
nivå står i forhold til den samlede systemmessige virkningen innmatingen har på 
tapsprosentene i nettet. Som en praktisk tilnærming mener NVE at tapsleddet i slike 
tilfeller kan fastsettes tilsvarende marginaltap i nærmeste utvekslingspunkt mot 
overliggende nett, pluss gjennomsnittlig marginaltap for området. Hvor 
gjennomsnittlig marginaltap for området vil være samme tapsprosent som for uttak 
fra det lokale nettet, men med motsatt fortegn. Energileddet skal i tillegg 
tidsdifferensieres i henhold til minimumskrav av § 14-1, dvs. vinter dag, vinter 
natt/helg og sommer».  

3 Dagens praksis for beregning og bruk av marginaltap 

3.1 Sentralnettet 
I sentralnettet og regionalnettet fastsettes energileddet som produktet av en 
marginaltapssats (beregnet på forhånd) og den aktuelle områdeprisen (time for time). 
Statnett fastsetter nye marginaltapssatser for sentralnettet med utgangspunkt i ukentlige 
beregninger av marginaltap for hver node i sentralnettet (ca 200 punkter). Det beregnes 
separate marginaltapssatser for dag og natt/helg. Dag er definert som virkedag mellom kl. 
06.00 og kl. 22.00. Modellresultatene modifiseres slik at ingen satser har større 
absoluttverdi enn 15 prosent, og slik at satsene i hvert punkt er symmetriske omkring null. 

I samme beregning finner Statnett også marginaltapene i om lag 600 punkter i regionalnett, 
på oppdrag fra enkelte eiere av regionalnett. For disse er det ingen avkorting av eventuelle 
resultater større enn 15 prosent. På denne måten oppfyller både sentralnettet og de 



 

Energiledd i distribusjonsnett — 8 — 
 

aktuelle regionalnettene kontrollforskriftens krav om tidsoppløsning med god margin. 
Andre regionalnettseiere tar selv ansvar for beregning av marginaltap, og kan i prinsippet 
gjøre dette på ulike måter. 

Statnetts tapsberegninger foretas på grunnlag av en nordisk lastflytprognose, og 
oppdateres ukentlig. Statnett benytter Samlast, som er Samkjøringsmodellen koblet 
sammen med en omfattende nettmodell. Til formålet har Statnett et datasett til Samlast 
med både de ca 800 norske punktene representert eksplisitt og en detaljert nettbeskrivelse 
for våre naboland.  

Hver uke oppdateres inndata som magasinfylling, tilsigs- og snøprognoser, 
forbruksprognoser, brensels- og råvarepriser og planlagte revisjoner i nett og produksjon. 
Kraftverksdata og data til nettbeskrivelsen holdes likeledes oppdatert, men endres naturlig 
nok ikke særlig fra uke til uke. 

Samlast kjøres med 20 delområder og fem tidsavsnitt. Lasten i to av de fem tidsavsnittet 
benyttes som prognose for lasten i henholdsvis dagperioden og natt/helg. Etter 
beregningene foretas først en kvalitetskontroll, der det undersøkes om lasten i ulike 
punkter virker rimelig sammenlignet med historiske observasjoner. Dernest foretas 
korreksjoner slik at resultatene blir satser som er symmetriske omkring null og mindre eller 
lik 15 prosent (i absoluttverdi). Det er særlig i punkt med betydelig radiell karakter at disse 
to restriksjonene medfører vesentlige endringer fra beregningsresultat til fastsatt 
marginaltap.  

Etterkontroller viser at den benyttede lastprognosen i stor grad samsvarer med den 
gjennomsnittlige lasten i disse to periodene. Det er imidlertid grunn til å merke seg at selv 
om satsen er basert på korrekt gjennomsnitt for alle dagtimene en uke, vil den virkelige 
lastflyten i de 80 timene (5 dager á 16 timer) som utgjør ’dagtid’ kunne variere betydelig. I 
så fall vil de marginale tapene reelt sett variere enda mer, i og med tap er en kvadratisk 
funksjon. Tilsvarende gjelder naturligvis for natt/helg. 

En alminnelig oppfatning er at vannkraftprodusenter med magasin benytter forventninger til 
energileddet i sin produksjonsplanlegging. Det samme kan gjelde enkelte industrikunder 
som kan øke forbruket i ett punkt og redusere i et annet, når satsene tilsier det. Andre 
aktører antas i mindre grad å ta hensyn til energiledd i sin løpende planlegging – dersom 
produksjons- eller forbruksbeslutningen er uavhengig av kraftpris, spiller marginaltapet per 
definisjon ingen rolle for beslutningen. 
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3.2 Distribusjonsnettet 

Energiledd for innmating og uttak i distribusjonsnett tar på samme måte som i sentralnettet 
utgangspunkt i en beregnet marginaltapssats og områdepris. I distribusjonsnettet er det 
imidlertid langt større variasjoner mht. hvordan marginaltapssatsene beregnes. Dessuten 
har nettselskapene frihet til å fastsette energiledd som er høyere enn det marginale tapet. 

Distribusjonsselskapene beregner marginaltapssatser for innmating, men praksis varierer. 
Mens enkelte benytter en gjennomsnittssats for alle kunder innen et geografisk området, 
beregner andre selskap marginaltap for alle innmatingspunkter i sitt nett og bruker mer 
geografisk differensiering for sine kunder. Antall punkter det totalt sett kunne beregnes 
marginaltap for i distribusjonsnettet tilsvarer dermed antall lokalt tilknyttede kraftverk – i 
alt 905 punkter2. I tillegg beregnes det tapsmarginaler for utvalgte utvekslingspunkter. 
Hvorvidt kundene avregnes punktvis eller om det benyttes en gjennomsnittlig tapsprosent 
for hele området ved beregning av energiledd kan allikevel variere. De fleste selskap har 
valgt en praksis med forskuddskalkulerte energiledd slik også NVE legger til grunn i 
forskrift, noe som nødvendigvis krever prognosering av forbruks- og produksjonsvolumer.  

Enkelte distribusjonsverk har en praksis med etterskuddsvis beregning for innmating, der 
det legges til grunn timesbaserte målerverdier på produksjon. Denne praksisen innebærer 
en fordelingsmessig konsekvens, da det enkelt kan vises at mer nøyaktig tariffering av 
produsenter innebærer at produsentene betaler en større andel av nettkostnadene enn når 
det benyttes en (forskuddsberegnet3) gjennomsnittsats (se også eksempelet i kapittel 4 
nedenfor).4 Den enkle forklaringen på dette er at tapsmarginalene typisk vil være positivt 
korrelert med produksjonsvolum, noe figuren nedenfor indikerer.  

                                                                    

2 Antall innmatingspunkt i distribusjonsnett (Erapp 2012). 
3 Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er selve forskuddsberegningen som skaper 
den fordelingsmessige konsekvensen – det er primært det faktum at det lages en 
gjennomsnittssats for flere punkter og/eller flere timer som er problematisk. Se likevel 
kapittel 4 for en nærmere drøfting. 
4 Denne fordelingsmessige konsekvensen henger nært sammen med at det i dag er ulike 
krav til tariffer for innmating og uttak i distribusjonsnettet. Mens energiledd for innmating 
skal tilsvare marginaltapene, skal energiledd for uttak minst tilsvare marginaltapet. 
Samtidig er fastleddet for innmating gitt ved fastleddet i sentralnettet, mens fastleddet for 
uttak minst skal tilsvare de kundespesifikke kostnadene. Enhver ’nedrunding’ av 
energiledd for innmating vil dermed automatisk slå ut i økte tariffer for uttak – det er bare 
tariffledd for uttak som kan variere ’fritt’ slik at nettselskapet oppnår sin tillatte 
tariffinntekt. 
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Figur 1: Figuren viser sammenhengen mellom produksjonsvolum for et kraftverk og 
etterskuddsberegnede tapsmarginaler for henholdsvis dag og natt/helg for hver uke. 

Ved forskuddsberegning er det store individuelle forskjeller med hensyn til 
lastflytprognoser og til hvilken lastsituasjon som legges til grunn. Generelt tas det 
utgangspunkt i nettområdets makslast eller gjennomsnittslast, som deretter justeres på 
ulike måter for å passe med de forventninger som eventuelt ellers legges til grunn. Merk at 
også bruk av makslast i mange tilfeller vil innebære en form for gjennomsnittsbetraktning, 
for eksempel gjennomsnitt av tidligere makslast, eventuelt justert for generell 
forbruksvekst.5  

Videre er det forskjeller i praksis vedrørende tidsoppløsning. For uttakskunder er det vanlig 
at selskapene baserer seg på to satser i året, henholdsvis sommer og vinter. For innmating 
benyttes alt fra 3 satser (sommer, vinter dag og vinter natt/helg) til ukesoppløsning med to 
satser (dag og natt/helg) per uke. Den marginaltapssatsen som inngår i energileddet består 
av den lokalt beregnede tapssatsen, samt tapssats beregnet for tilknytningspunkt til 
regionalnett og videre ukesatsene beregnet for sentralnettspunkt.  

                                                                    

5 Lastprognosen bygger i mindre grad på gjennomsnitt dersom det tas utgangspunkt i, og 
dermed implisitt forventes, en ny makslast som for eksempel tar utgangspunkt i forrige 
makslast og oppjusterer denne for antatt forbruksvekst. 
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Når det gjelder beregningsmodell, har enkelte selskap utviklet egne beregningsalgoritmer 
for marginaltap, mens andre benytter ekstern bistand6. I forkant av beregning legges det inn 
data som beskriver tekniske forhold ved nettet, samt målerinformasjon på uttak for 
utvekslingspunkter og innmating fra samtlige kraftverk. De tekniske dataene omfatter 
spenningsnivå, lengde (i km) og tverrsnitt for linjer og kabler, samt spenningsnivå, ytelse 
(MVA), tomgangstap og tap ved full belastning for transformatorstasjoner (kW). Med all den 
informasjonen modellen har om nettet, minimeres deretter samlet faktisk tap gitt en 
optimal energiflyt mellom nettets registrerte punkter. For å beregne marginaltapet foretas 
det en marginal økning i belastning og minimeringsøvelsen gjentas. Dette gjøres for hvert 
punkt, og marginaltapet fremkommer som forskjellen mellom beregning før og etter 
økningen i belastning.  

Marginaltap i tariff for innmating i et punkt skal i prinsippet bestå av marginaltap for 
innmating i eget nett pluss marginaltap for innmating til overliggende nett. Dette betyr at en 
distribusjonsnetteier skal beregne marginaltap i eget nett og deretter legge til marginaltap 
beregnet på høyere nettnivå. Det er imidlertid ikke nødvendigvis rett frem å legge til 
marginaltap i overliggende nett dersom det finnes mer enn et utvekslingspunkt mot 
overliggende nett (noe det gjerne gjør). Utvekslingspunkter mot overliggende nett omtales i 
denne sammenheng gjerne som en svingmaskin.  

Det er lokale variasjoner med hensyn til hvordan tap i overliggende medberegnes i 
punkttariffene. Hvor nøyaktig dette gjøres avhenger av hvordan modellen som benyttes til 
beregningene håndterer svingmaskiner. Enkleste måten å forstå dette på er ved å se for seg 
et nett med to utvekslingspunkter (svingmaskiner) mot overliggende nett, der 
marginaltapene i eget nett beregnes i en modell som kun tillater bruk av én svingmaskin. 
Anta at for et gitt innmatingspunkt A i dette nettet flyter i realiteten 70 % av energien via 
svingpunkt 1, mens 30 % flyter via svingpunkt 2. Tapsmarginalen for svingpunkt 1 antas å 
være 5 %, mens den i svingpunkt 2 er 7 %. Videre ser vi for oss at marginaltap i punkt A i 
eget nett er på 2 %. Dersom beregningene inkluderer svingpunkt 1 og ikke svingpunkt 2, får 
tapsmarginalen for innmating i punktet A et tillegg på 5 % fra overliggende nett, og totalt 
altså 7 % marginaltap for innmating i punkt A. Tillegget på 5 % fra overliggende nett er ikke 
nøyaktig siden vi vet at 30 % av energien i realiteten flyter via svingpunkt 2 der 
marginaltapet er beregnet til 7 %. Tillegget skulle derfor egentlig vært 5,6 % (=3,5 % 
(=0,7*5%) + 2,1 % (=0,3*7%)). 

                                                                    

6 Oss bekjent er det kun EC Group som per i dag tilbyr et beregningsopplegg som tillater 
flere svingmaskiner (flere tilknytningspunkter mot overliggende nett).  
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4 Effektivitetsvirkninger – kort og lang sikt 

Tapene i nettet varierer kontinuerlig fra punkt til punkt, avhengig av belastningen på nettet. 
For et gitt nett kan vi forestille oss to ytterpunkt for tidsoppløsning og geografisk 
oppløsning. Det ene er én tapssats for hele året og hele konsesjonsområdet for 
nettselskapet, mens det motsatte ytterpunkt ville vært satser som varierer fra time til time 
og beregnes for hvert enkelt punkt (for eksempel nettstasjon) i nettet. 7 

For sentralnettet, der Statnett ukentlig beregner og fastsetter tapssatser for hvert enkelt 
punkt, fastsettes en sats for dagtid og en (annen) sats for natt og helg. Tilsvarende praksis 
følges i en del regionalnett, mens andre regionalnett har en noe grovere tidsoppløsning. I 
distribusjonsnettet er hovedregelen kun én sats som gjelder hele nettområdet, der det 
minst skilles mellom sommer og vinter (jf. drøftingen i kapittel 2). Situasjonen kan dermed 
illustreres med figuren nedenfor. 

 

Figur 2 Visuell angivelse av utfallsrom for detaljeringsgrad 

                                                                    

7 Til begge disse forholdsvis teoretiske ytterpunktene kan man tenke seg enda mer 
’ekstreme’ varianter også – for eksempel én og samme marginaltapssats for samtlige 
nettselskap i landet, eller satser som varierer ikke bare fra time til time, men oftere enn 
hvert sekund. For denne rapporten synes ytterpunktene nevnt i teksten ekstreme nok. 
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Når vi stiller spørsmål ved om dagens modell for fastsetting av energiledd i sentralnettet 
bør videreføres til distribusjonsnettet, handler det i realiteten om vi vinner mye eller lite 
med tanke på effektivitet og rettferdighet om vi flytter praksis i distribusjonsnettet fra det 
nederste venstre hjørnet og opp mot det øvre høyre hjørnet. 

I dette kapitlet skal vi se nærmere på effektivitetsdelen av dette spørsmålet, mens 
rettferdighet drøftes i neste kapittel. 

4.1 Teoretisk utgangspunkt 
Samfunnsøkonomisk effektivitet er et hovedmål for organisering og regulering av 
kraftsektoren i Norge. Reguleringen av nettvirksomheten er innrettet slik at dersom 
nettkundene forholder seg rasjonelt til nettselskapene og deres priser og vilkår, skal det 
sikre en effektiv tilpasning. Dette krever blant annet at prisen for bruk av nettet 
(energileddet) tilsvarer marginalkostnadene og at kundene har informasjon om hva prisen 
er. En annen forutsetning er at ingen aktører alene kan påvirke prisen – vi kommer tilbake 
til dette i kapittel 6.1 nedenfor. 

Prinsippet om pris lik marginalkostnad er i stor utstrekning gjennomført i kraftsektoren. 
Dette ligger til grunn for utformingen av og mekanismene i kraftmarkedet8, og for 
kontrollforskriftens bestemmelser om tariffering (av nettleie) i sentral- og regionalnett. Med 
kravet om punktvise marginaltapssatser er det ikke mulig å bli mer presis hva gjelder 
geografisk differensiering på disse nettnivåene. Kravet til minimum tidsoppløsning er 
imidlertid for svakt til at prinsippet om pris lik marginalkostnad kan sies å være fullt ut 
gjennomført. I stedet er det lagt opp til en form for gjennomsnittspris over en lengre 
periode. Med tre tidsavsnitt som minimum vil det i praksis være betydelig 
kostnadsvariasjon som ikke formidles til aktørene i sentral- og regionalnettet. Uten krav til 
punktvis tariffering i distribusjonsnettet er det også betydelig geografisk variasjon som ikke 
formidles videre til aktørene på de laveste nettnivåene.  

Informasjon om priser er i prinsippet kjent for aktørene – selv om det ikke er alle som til 
enhver tid vet nøyaktig hva verken kraftprisen eller nettariffene er. Imidlertid er det bare 
prisen ’nå’ som er kjent. For kraft finnes det terminmarkeder som etablerer visshet for 
kraftpriser mange år frem i tid, men for nettleie er både faste og variable ledd ukjent for 
fremtidige perioder. I sentralnettet er marginaltapet kjent for en uke av gangen, og det 

                                                                    

8 Vi sikter her både til Elspot (day-ahead marked), Elbas (intra-dag marked), Statnetts 
delmarkeder for innkjøp av balanseenergi (reserver og regulerkraft) og til avregning av 
balanseansvarliges ubalanser. 
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utarbeides prognoser for opptil et år fremover. I distribusjonsnettet fastsettes det normalt 
priser for et år av gangen. 

Når priser ikke reflekterer kostnader fullt ut, eller prisen ikke er kjent, fører det til (fare for) 
feiltilpasninger hos aktørene. Feiltilpasning betyr at samfunnet taper ressurser som kunne 
vært benyttet til andre og mer verdifulle formål. Det teoretiske utgangspunktet er derfor at 
også prisen for løpende bruk av kraftnettet (energileddet) bør variere i tid og rom i tråd med 
den faktiske variasjonen i marginaltap, på samme måte som selve kraftprisen. Slik sett 
burde alle nettariffer ha energiledd som kunne plasseres i øvre høyre hjørne av figuren 
ovenfor, i hvert fall fra det tidspunkt timesavregning blir hovedregelen for alle kraftkunder. 

Nå er det verken kostnadsfritt eller problemfritt å operere med nettariffer som varierer 
nærmest kontinuerlig og fra sted til sted. For nettkundene er det bare høy tidsoppløsning 
som eventuelt er et problem, siden kun et fåtall kunder er nettkunde på mer enn ett sted. At 
enkelte har bolig og fritidsbolig på ulike steder i samme nettområde er i denne 
sammenhengen ikke relevant – juridisk (og økonomisk) sett er det snakk om to 
kundeforhold; ett på hvert sted. For nettselskapene derimot, er det naturligvis ikke 
likegyldig om de må fastsette priser individuelt for hvert punkt eller om det er tilstrekkelig å 
fastsette priser for hele nettområdet, eller større deler av det, samlet. Den undring 
geografiske forskjeller eventuelt skaper hos nettkundene bidrar heller ikke til mindre arbeid 
for nettselskapene. 

I praksis må en derfor gjøre en avveining mellom feiltilpasninger som følge av for stor grad 
av gjennomsnittprising og ’administrative’ kostnader med å utarbeide og forholde seg til 
priser med høy tidsoppløsning og geografisk oppløsning. 

4.2 Gjennomsnitt og effektivitetstap  
Generelt kan effektivitetstap være knyttet til at forbruket eller tilbudet av en vare eller 
tjeneste er for stort eller for lite, eller plasseres på galt tidspunkt eller sted, sammenlignet 
med det optimale. Ettersom vi har forutsatt at nettselskapene er optimalt regulert, legger vi 
til grunn at gjennomsnittsprising ikke fører til feiltilpasninger på tilbudssiden.  

Vi må skille mellom kort og lang sikt: Kort sikt betyr tilpasning med eksisterende utstyr og 
anlegg for å produsere eller forbruke elektrisk kraft. På lang sikt kan både produsenter, 
sluttforbrukere og nettselskap tilpasse sine anlegg. 

4.2.1 Feiltilpasning på kort sikt 

På et konkret tidspunkt vil en gjennomsnittlig marginaltapssats være høyere eller lavere 
enn det virkelige marginale tapet, hvis det da ikke tilfeldigvis er likt. En nettkunde (som 
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ikke er fullstendig uberørt av prisen på nettjenester) som stilles overfor en gjennomsnittlig 
marginaltapssats vil dermed forbruke for lite, for mye eller tilfeldigvis akkurat passe 
mengde nettjenester. Vi kan illustrere prinsippet med et sterkt forenklet eksempel. 

Vi studerer tilpasningen i ett punkt som funksjon av marginaltapssatsen i dette punktet. For 
enkelhets skyld tenker oss at vi kun har to mulige tidspunkt, dag og natt (i stedet for et 
større antall timer). Etterspørselen er i utgangspunktet høyere om dagen enn om natten. Vi 
antar at marginaltapet i punktet i virkeligheten er 3,0 % om natten og 5,0 % om dagen slik 
belastningen pleier å være. Slik eksemplet er konstruert, vil etterspørselen etter 
nettjenester være hhv. 50 enheter om natten og 61,1 enheter om dagen. Om vi i stedet 
avregner de to periodene under ett og benytter en gjennomsnittlig tapssats på 4,0 % blir 
etterspørselen 115,6 enheter til sammen, fordelt med hhv 43,3 enheter om natten og 72,2 
enheter om dagen, se Figur 3 nedenfor. 

I figuren er den røde og den blå linjen etterspørselskurve etter nettjenester for henholdsvis 
natt og dag. Den grønne linjen er summen av disse. De oransje punktene viser optimalt 
kvantum dersom kundene tilpasser seg til det virkelige marginaltapet (som er 3 % på natt 
og 5 % på dag, jf. forutsetningene). Dersom kundene i stedet tilpasser seg til en 
gjennomsnittssats på 4 %, kan vi lese av kvantum ved den røde og den blå markeringen. De 
røde pilene viser hvilken retning feiltilpasningen går.  

 

Figur 3 Illustrasjon - betydningen av gjennomsnitt 
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Bruken av én felles sats for både natt og dag, fører dermed til for lav etterspørsel om natten 
og for høy etterspørsel om dagen. Mer generelt kan vi si at bruk av gjennomsnittlig sats 
medfører for stor belastning på nettet under høylast, og for liten belastning under lavlast, 
sammenlignet med hva som ville vært optimalt. Dette fører i sin tur til at selve tapet i nettet 
blir større enn det burde vært. Det er denne tapsøkningen som er den samfunnsøkonomiske 
kostnaden ved for grov tidsoppløsning på kort sikt. Størrelsen på denne kostnaden 
avhenger av priselastisitet (altså hvor prisfølsom etterspørselen etter nettjenester er), 
hvordan marginaltapene varierer i virkeligheten, verdien av kraften som går tapt 
(kraftprisen), og ikke minst lengden på tidsperiodene som aggregeres. 

Nøyaktig samme resonnement kan gjøres for geografisk oppløsning. Om vi for et gitt 
tidspunkt studerer to nettstasjoner og sammenligner tilpasningen om tapssatsene 
beregnes individuelt eller for begge under ett, vil vi i prinsippet finne samme type forskjell i 
tilpasningen og dermed samme type effektivitetstap. Også her er størrelsen på den 
samfunnsøkonomiske kostnaden avhengig av priselastisiteter, variasjonen i de faktiske 
marginaltapene, kraftprisen og antallet punkter som inngår i gjennomsnittsberegningen. 

Med gjennomsnittsberegning i både tid og rom, kan vi summere disse kostnadene. Jo flere 
timer og jo flere punkter som får felles sats, jo større blir det samfunnsøkonomiske tapet. 
Motsatt er tapet naturligvis mindre dess lavere priselastisitet det er for etterspørselen etter 
nettjenester. 

Det synes ikke å være prinsipielle forskjeller om etterspørselen etter nett kommer fra 
forbruk eller produksjon av kraft. Imidlertid kan det være systematiske forskjeller mellom 
kraftprodusenter og uttakskunders priselastisitet, som i hvert fall i prinsippet kan medføre 
at det er viktigere å beregne korrekt tap for den ene kundekategorien enn den andre. Vi 
drøfter dette nedenfor. I tillegg spiller det en viss rolle at for innmating er energileddet den 
eneste tariffen som fastsettes lokalt, mens for uttak fastsettes både energiledd og andre 
tariffledd lokalt.  

4.2.2 Langsiktige virkninger 

Eventuelle langsiktige virkninger kan være forskjellige fra de rent kortsiktige. Det skyldes at 
nettkundenes muligheter er flere når vi tar i betraktning hvilke investeringer de kan 
gjennomføre (eller la være å gjennomføre). Selv for en nettkunde som har kortsiktig 
priselastisitet for nett lik null, kan den langsiktige priselastisiteten være forskjellig fra null. 
En prisvariasjon som har null betydning i dag, kan likevel få reell betydning når denne 
kunden vurderer endringer i for eksempel et kraftverk eller et ventilasjon- og varmeanlegg 
til et bygg. I så fall er det kunnskapen om at marginaltapene varierer og at denne 
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variasjonen (til en viss grad) vil slå gjennom i tariffene, som medvirker til 
investeringsbeslutningen. 

Gjennomgangen foran viser at den langsiktige virkningen av mindre geografisk og 
tidsmessig oppløsning (enn én pris per punkt og per tidsenhet), bidrar til større variasjon i 
nettetterspørselen enn vi ellers ville fått. Det kan tolkes som at den faktiske bruken av 
nettet i for liten grad tilpasses kostnadene med nettbruken og i for stor grad bestemmes av 
andre forhold, som nettkundens døgnrytme og rutiner. Fra figuren kan vi også se at utslaget 
(i kvantum) må være større jo mer fleksibel etterspørselen er.) Mens det nok kan 
argumenteres godt for at den kortsiktige virkningen i praksis er temmelig liten, er det 
åpenbart at noen investeringsbeslutninger påvirkes uheldig av dagens tilnærming. Det 
gjelder for eksempel beslutninger i økt fleksibilitet (for eksempel et litt større 
inntaksmagasin eller litt mer fleksibelt varmesystem) som med dagens praksis fremstår 
som ulønnsomme (med liten margin) og dermed ikke gjennomføres. Med større variasjon i 
prisen for bruk av nettet, kunne lønnsomhetsvurderingen av disse beslutningene dreie i 
positiv retning.  

Motsatt er det også sannsynlig at der dagens bruk av gjennomsnittsbaserte satser bidrar til 
at kraftverk med marginal lønnsomhet faktisk blir bygget, ville full tidsoppløsning og 
punktvis tilnærming ha medført så høy kostnad at lønnsomheten ble for svak i enkelte 
prosjekter. 

Som en konklusjon kan vi slå fast at enhver utforming av energileddet som innebærer en 
eller annen form for gjennomsnittsberegning i prinsippet bidrar til et effektivitetsproblem. 
Selv om det kortsiktige problemet muligens er lite, er det klart at problemet er mer merkbart 
i et langsiktig perspektiv. Det skyldes at ’feilprisingen’ har en uheldig innvirkning på 
nettkundenes investeringsbeslutninger. 

Liten fleksibilitet i produksjons- og forbruksutstyret for kraft, bidrar i sin tur også til større 
etterspørsel etter nettkapasitet enn vi ellers ville fått. Det kan i prinsippet føre til 
overinvestering i nett. Den lange tidshorisonten og kostnadsstrukturen i nettinvesteringer 
tilsier imidlertid at denne virkningen neppe er særlig stor. 

4.2.3 Nærmere om forhåndsberegnede marginaltap 

Vi har ovenfor ikke problematisert hvordan energiledd basert på marginaltap beregnes og 
hvilken betydning beregningsmåten har. Dagens praksis på alle nettnivå er at energileddet, 
eller i det minste selve tapssatsen, i de aller fleste tilfeller beregnes på forhånd og gjøres 
kjent for nettkundene opptil et år i forveien. På den måten skal beregningen sikre at prisen 
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kan gjøres kjent for aktørene på forhånd, og dermed bidra til å oppfylle et av de vanlige 
kriteriene for effektiv tilpasning. 

Siden det virkelige marginaltapet ikke er kjent med sikkerhet før i ettertid, når den faktiske 
lasten i nettet er kjent, må kalkylene uansett ta utgangspunkt i prognoser for lasten. Slike 
prognoser kan oppfattes som et slags gjennomsnitt av mulige utfall (foruten at de 
beregnede satsene også kan representere gjennomsnitt for flere punkter over et lengre 
tidsrom). Da ligger det i sakens natur at fra tid til annen vil prognosen være slik at de 
faktiske tapene er høyere, mens det andre ganger vil være motsatt. Dette fører i prinsippet 
til samme type effektivtetstap som gjennomsnitt for punkter eller perioder; for liten 
variasjon i prisene og dermed for stor variasjon i den faktiske nettbelastningen. Rent 
prinsipielt er det heller ingen forskjell om prognosene utarbeides av nettselskapene og 
publiseres som tariffer, eller om nettkundene utarbeider sine egne prognoser i forkant av 
sine konsum- eller investeringsbeslutninger. Problemet er at de virkelige kostnadene ikke 
kan være kjent før i ettertid. 

Vi kan betegne differansen mellom faktisk og prognostisert marginaltap for prognosefeil. 
Størrelsen på prognosefeilen avhenger sannsynligvis av prognoselengden – en prognose 
laget opptil et år i forveien vil trolig medføre større prognosefeil enn en prognose laget 
dagen før. Dette er isolert sett et argument for høy tidsoppløsning.  

Hvorvidt størrelsen på prognosefeilen også avhenger av hvem som utarbeider prognosen 
(kunden eller nettselskapet) er ikke åpenbart, selv om det er åpenbart at nettselskap har 
bedre innsikt i mekanismene som bestemmer tapet. Dersom nettselskapene benyttet 
etterskuddsvis beregning, ville en vente at kunder som var særlig opptatt av marginaltapet 
lagde gode prognoser, som ikke nødvendigvis var dårligere enn nettselskapenes. Det synes 
nærliggende å tro at daglige prognoser utarbeidet av kunden selv, for eksempel basert på 
gårsdagens faktiske lastflyt, har lavere prognosefeil enn ukentlige, månedlige eller årlige 
prognoser utarbeidet av nettselskapene. Her kan det imidlertid være klare forskjeller 
mellom nettnivåer. 

Fra et effektivitetsmessig synspunkt synes det klart at man skal velge den tilnærming som 
gir lavest mulig akkumulert prognosefeil for marginaltap. Om avregningen skjer til priser 
som er fastsatt på forhånd eller i ettertid spiller isolert sett ingen rolle, fordi tilpasningen 
uansett vil skje til prognostisert marginaltap. 

4.2.4 Fra teori til virkelighet 

Priselastisiteten for etterspørselen etter nettjenester avgjør størrelsen på 
effektivitetsproblemet vi har pekt på ovenfor. Denne etterspørselen er for uttakskunder 
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avledet fra selve kraftetterspørselen, mens for innmatingskunder henger den sammen med 
gevinsten av å produsere og selge kraften. For langt de fleste kunder er priselastisiteten 
svært liten, ikke minst på kort sikt. Alt dette betyr i hvert fall to ting: 

1. Det er i utgangspunktet ingen grunn til å behandle nettprising annerledes enn 
prissetting av kraft. Ettersom timesprising av kraft ansees som ’det eneste riktige’, 
jf. overgangen til timesmåling og AMS, bør vi som utgangspunkt anlegge samme 
standard for prisingen av nettjenester. 

2. Betalingsviljen for kraft, inkludert nettleien, er relativt høy. Interessen for å 
redusere etterspørselen etter nett og kraft i knapphetsperioder er ikke påtagelig 
stor. Nyttetapet ved for liten nettkapasitet kan dermed være nokså stort. Dette 
tilsier at eventuell overinvestering i nett på grunn av ’gale’ incentiver fra nettprising 
ikke nødvendigvis er noe vesentlig effektivitetsproblem. 

Størrelsen på effektivitetsproblemet avhenger i praksis også av energileddets relative 
størrelse. Dersom energileddet ’kun’ står for om lag 20 prosent av nettleien, og kanskje 
bare 10 prosent9 av den variable delen av kraftprisen inkludert nettleie og avgifter, har det 
liten betydning for sluttbrukeren hvorvidt energileddet er 6, 7 eller 8 øre/kWh på et gitt 
tidspunkt. Sammen med lav priselastisitet blir den kvantumsmessige betydningen da 
bokstavelig talt marginal. Et sentralt spørsmål er dermed hvor mye marginaltapet faktisk 
varierer (eller kan variere) mellom ulike punkter og over tid. Dette er et rent empirisk 
spørsmål. 

Eksemplene nedenfor viser at marginaltapet kan variere betydelig i både tid og rom. Nå er 
det ikke nødvendigvis slik for alle nettselskap. En del av problemstillingen her er nettopp at 
variasjonen i marginaltap helt sikkert er forskjellig fra nettselskap til nettselskap. Figur 4 
viser beregnet marginaltap for innmating i fire ulike utvekslingspunkter i et 
distribusjonsnett. Figurene til venstre er to ulike innmatingspunkter fra småkraftverk 
tilknyttet distribusjonsnettet, figuren øverst til høyre gjelder innmating for et større 
magasinverk og figuren nederst til høyre er et utvekslingspunkt med netto uttak. 

                                                                    

9 Anta en kraftpris på 35 øre/kWh, et marginaltap på 20 % (totalt) og dermed et energiledd 
på 7 øre/kWh. Med tillegg av elavgift, Enova-avgift og merverdiavgift blir samlet 
energibetaling knapt 70 øre/kWh. 
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Figur 4 Stor forskjell på høst- og vintertapsmarginaler - mindre variasjoner innen døgnet 

 

Marginaltapene er beregnet ex post time for time en vinterdag (uke 3) og en høstdag (uke 
44) i 2014. Beregningene viser med all tydelighet at det er vesentlige forskjeller på 
marginaltap vinter og høst, men også at det er en viss variasjon i marginaltap innen samme 
døgn. Den største døgnvariasjonen observerer vi ved innmatingspunktet for 
magasinkraftverket, der den relativt store variasjonen i produksjon spiller inn og påvirker 
tapsforholdene. Sammenlikner vi de to innmatingspunktene for småkraft til venstre i 
figuren ser vi at det også er relativt store forskjeller i nivå på marginaltap for de to punktene 
som ligger i samme distribusjonsnett. Samlet sett ser det ut til at variasjonen time for time, 
og dermed den feilen man gjør ved bruk av gjennomsnitt over døgnet, ser ut til å være liten 
sammenliknet med variasjonene som observeres mellom vinter og høst.  

Figur 5 viser marginaltap beregnet ute hos sluttbrukere tilkoblet 160 ulike nettstasjoner. 
Hver nettstasjon er tilknyttet regionalnettet via en av tre radialer (her nummerert som 1-1, 1-
2 og 1-3) som møtes i en transformator mot regionalnettet. For hver nettstasjon er det 
marginaltapet hos den kunden som har høyest verdi som er plottet i figuren. Kunden som 
har det høyeste marginaltapet på hver nettstasjon, er typisk også den som har lengst 
tilknytningslinje til ’sin’ nettstasjon. Vi kan enkelt se at mens tapet hos noen knapt er 
målbart, er det betydelige tap hos kunder knyttet til andre nettstasjoner. Gjennomsnittet av 
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observasjonene per radial er mellom 9,4 og 11,6 prosent, med et standardavvik på 7-8 
prosent. 

 

Figur 5 Svært ulike marginaltap under samme utvekslingspunkt til regionalnett 

 

Figurene over viser med all mulig tydelighet at det reelle marginaltapet varierer betydelig, 
både over tid, mellom nettstasjoner og mellom kunder. Det som ikke kommer frem i 
figurene, men som likevel er åpenbart, er at på en del nettstasjoner varierer marginaltapene 
også betydelig mellom kundene. Det kommer heller ikke klart frem at selve variasjonen 
også varierer – noen ganger kan samtlige kunder tilknyttet samme nettstasjon ha om lag 
samme marginaltap, andre steder kan en temmelig sikkert finne noen radialer som viser 
spredning som i Figur 5 mens andre radialer har vesentlig lavere standardavvik i tapene.  

Generelt kan en trolig anta at for innmating er det ganske stor variasjon mellom sesonger og 
mindre mellom timer. Det skyldes dels at innmating fra uregulert vannkraft åpenbart følger 
tilsiget og dels, for regional- og sentralnett, at innmating fra regulert vannkraft følger 
sesong- og døgnvariasjonen til ’residualforbruket’ (forbruk minus uregulert produksjon). 
Hos nettselskap som opplever signifikant vekst i antallet plusshus kan denne 
regelmessigheten bli brutt. For uttak fra distribusjonsnett er det rimelig å anta en viss 
regelmessighet knyttet til døgnrytme, og at denne regelmessigheten til en viss grad varierer 
systematisk mellom for eksempel boligstrøk, kontorstrøk og handelsområder i byer.  
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Dette tilsier imidlertid ganske stor variasjon mellom nettselskap. Og mens noen 
nettselskap kan ha liten variasjon i tapsforholdene mellom nettstasjoner i eget nett, kan 
andre ha betydelig geografisk variasjon. I tillegg kan det altså være store variasjoner i 
hvordan tapene varierer over tid. Samlet tilsier dette at det er vanskelig å fastsette en slags 
optimal standard som skal passe alle nettselskap. Det kan bety at nettselskapene bør ha 
frihet til å fastsette detaljeringsgraden selv. Eventuelt kunne man stille krav til hvilke 
analyser som skal lages dersom nettselskapet ønsker en høy grad av gjennomsnittssatser.  

4.3 Kundenes kostnader ved hyppige endringer 
Vi har ovenfor slått fast at energiledd med liten geografisk detaljering og som er konstante 
for lengre perioder bidrar til effektivitetstap. Her ser vi nærmere på om gevinsten blir spist 
opp av økte kostnader for nettkundene dersom energileddet endres hyppigere. Vi ser bort 
fra den geografiske dimensjonen – vi legger ganske enkelt til grunn at den eventuelle 
undring eller frustrasjon geografiske forskjeller i energileddet skulle medføre hos 
sluttkundene likevel ikke kan karakteriseres som noe effektivitetstap i samfunnsøkonomisk 
forstand. Hvorvidt det er egnet til å øke eller redusere inntrykket av nettariffer som en 
rettferdig mekanisme for å finansiere nettvirksomheten kommer vi inn på i kapittel 5 
nedenfor. 

For kunder som i det daglige er opptatt av hva kraftprisen er på ulike tidspunkt, kan det 
neppe være tale om noen merkbar kostnadsøkning om også energileddet har 
timesoppløsning. Dette må gjelde enten vi tenker på kort sikt (kraftprisene inkludert tap i 
morgen) eller på lang sikt (prisnivå og prisvariasjon år fremover i tid).  

For kunder som ikke er opptatt av kraftpriser og som forespeiles hyppige prisendringer, som 
kommuniseres klart og omfattende, kan man muligens frykte en form for passivisering eller 
nærmest apati på grunn av for mye informasjon – informasjon nettkunden ikke makter å ta 
inn over seg. I verste fall kan man neppe utelukke at noen kunder blir mer passive dersom 
de får mer informasjon og hyppigere prisendringer. Mindre fleksibel adferd er uheldig. Men 
at dette skulle slå ut i en signifikant samfunnsøkonomisk kostnad virker lite trolig. 

Tvert imot er det slik at større variasjon i prisene bidrar til økt gevinst for de som kan utnytte 
variasjonene. Dette kan utnyttes av de som har som forretningside å løse kundenes 
praktiske problemer med å tilpasse seg, for eksempel ved økt bruk av automatiske 
løsninger. Den langsiktige effekten kan dermed i prinsippet være positiv, hvis økt variasjon 
bidrar til bedre tjenester og lavere kostnader ved å utnytte prisvariasjoner på lang sikt. 

Samlet sett kan vi derfor ikke se at effektivitetsgevinster av finere oppløsning skulle kunne 
bli ’spist opp’ av økte kostnader hos nettkundene. 
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4.4 Nettselskapets kostnader ved høy detaljeringsgrad  
Neste spørsmål er om nettselskapenes kostnader med å utarbeide og forholde seg til mer 
detaljerte energiledd vil overstige gevinstene diskutert foran. Vi kan begynne med å slå fast 
at skal vi ha timesoppløsning og punktvis tilnærming i d-nettet, altså langt mer detaljert 
enn dagens praksis i sentralnettet, må vi temmelig sikkert gå over til etterskuddsvis 
beregning og integrere dette som en del av Elhub-prosjektet og rutinene som etableres der. 
Alternativet, å lage prognoser per punkt og time, er rett og slett vanskelig å forestille seg 
gjennomført i praksis. ’Full oppløsning’, i betydningen tilpasning i øvre høyre hjørne i Figur 
2, synes dermed ensbetydende med å endre hele konseptet fra priser som er kjent på 
forhånd til priser som blir kjent i ettertid. Som påpekt foran ser vi ikke noe prinsipielt galt i 
det, men det er et empirisk spørsmål hva som gir lavest prognosefeil. 

Kostnadene for beregning av marginaltapssatser varierer fra nettnivå til nettnivå, og mellom 
nettselskaper. Det synes fornuftig å skille mellom kostnadene for å etablere en 
hensiktsmessig beregningsrutine, og de løpende kostnader for regelmessig oppdatering av 
tapssatser.  

Etableringskostnadene kan være signifikante, selv om vi tviler på at det er tilfellet. Til 
beregning av KILE-kostnadene må alle nettselskap ha et NettInformasjonsSystem (NIS, for 
eksempel Netbas) som viser hvilken nettstasjon enhver nettkunde er tilknyttet. Databasen 
må som et minimum vise hvordan høyspent nett og nettstasjoner henger sammen, altså 
hvilke komponenter som er koblet sammen hvor, men behøver for denne oppgaven ikke 
inneholde informasjon om tverrsnitt og andre relevante ’elektriske’ data. Likevel har nok de 
fleste, om ikke alle, nettselskap i samme database en full beskrivelse av nettet frem til hver 
enkelt nettstasjon, med alle relevante tekniske egenskaper for alle komponenter. Dette er 
nødvendig for å foreta lastberegninger og for å analysere kapasitetssituasjonen i eget nett, 
hvilket er en nokså normal analyseoppgave for eget nett. For de fleste har man dermed 
allerede et godt utgangspunkt for å beregne marginaltap individuelt helt frem til kundens 
nettstasjon. Det som da eventuelt mangler for et komplett automatisert beregningsopplegg, 
er i verste fall elektriske parametere for komponenter i nettet og beskrivelse av forbindelsen 
fra nettstasjonen og frem til kunden. Videre må det være mulig å beregne punktvise 
marginaltap i systemet.  

For de løpende kostnadene er det to kostnadsdrivende forhold. For det første vil høy 
tidsoppløsning rimeligvis kreve vesentlig flere beregninger enn lav tidsoppløsning. Flere 
selskap har imidlertid allerede enkle og/eller automatiserte rutiner som oppdaterer forrige 
beregning med nye prognoser for last og utveksling med over- eller underliggende nett og 
deretter beregner nye tapssatser med ønsket tidsoppløsning. Kostnaden per beregning eller 
tidsavsnitt er dermed relativt lav. For det andre kan prognosebehovet variere betydelig med 
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ønsket tidsoppløsning. Skal det lages prognoser for en lang periode, er det mange usikre 
variable som hver for seg og samlet kan ha stor betydning for forventet lastflyt. Om 
tidshorisonten derimot er ganske kort, for eksempel neste dag, kan en prognose basert på 
gårsdagens forbruk og eventuelt samme dag forrige uke, kanskje være en tilstrekkelig god 
prognose. Mens et høyt antall beregninger isolert sett trekker kostnadene opp, kan det 
altså være en besparelse på redusert prognosebehov ved hyppigere beregning. Dessuten 
spiller nettnivå en ikke ubetydelig rolle. Utfallsrommet for uttak i distribusjonsnettet er 
forskjellig fra utfallsrommet for innmating i sentralnettet. Statnett bruker som tidligere 
forklart oppdaterte markedsscenarioer for å anslå lastflyten i beregningsperioden. I 
sentralnettet har vannverdier stor betydning for forventet lastflyt. Mens noen av variablene 
som påvirker vannverdien endres langsomt, er det andre som endres hurtig. 
Lastflytprognoser for distribusjonsnettet påvirkes på kort sikt mindre av vannverdier og mer 
av temperaturer, foruten at nedbør og snøsmelting kan ha stor betydning for lokal 
innmating. Vi har dermed vondt for å se at de løpende kostnadene skulle være til hinder for 
høyere tidsoppløsning for marginaltapene. 

Selv om det antagelig vil være mye å spare på automatisering, vil behovet for kontroller og 
kvalitetssikring øke med antall punkter og tidsperioder det skal beregnes satser for. Her er 
det imidlertid vesentlige forskjeller mellom nettselskapene – det er temmelig sikkert noen 
klare stordriftsfordeler, også for kontrollkostnader. 

5 Mer rettferdig med detaljerte tariffer? 

Rettferdighet er en viktig parameter ved tariffering av nettjenester – viktigere enn for mange 
andre varer og tjenester. Årsaken er som kjent at effektive priser (pris lik grensekostnad) 
ikke er tilstrekkelige for å sikre nettselskapenes inntekter. Kriteriene for de øvrige 
elementene i nettariffene er dermed at de påvirker etterspørselen i minst mulig grad, og 
ellers bidrar til en rettferdig fordeling av ’byrdene’ med å finansiere nettvirksomheten.  

En overgang til ’nakne’ energiledd reiser i seg selv spørsmål om rettferdighet, ettersom det 
vil flytte en del av tariffbyrden fra kunder med stort energiuttak til kunder med høy 
effektbelastning. Vårt inntrykk er at mange som arbeider med tariffering oppfatter dette 
som en rettferdig endring i tariffbyrden. Det relevante spørsmålet her er imidlertid om vi ved 
å benytte en finere oppløsning geografisk og/eller tidsmessig, reduserer eller forsterker 
inntrykket av at nettariffene skaper en rettferdig fordeling av tariffene. 

Utgangspunktet er at rettferdighet er og blir subjektivt. I og med inntektsrammene (grovt 
sett) er uavhengig av byrdefordelingen mellom nettkundene, må en besparelse for én 
kunde måtte bety økte byrder for andre kunder. Vi kan derfor ikke avgjøre om en bestemt 
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løsning er mer rettferdig. Derimot kan vi belyse hvem som tjener og hvem som taper på 
konkrete endringer. 

Finere oppløsning vil som forklart i avsnitt 3.2 foran medføre at innmatingskunder vil bære 
en større andel av tariffbyrden, og følgelig at uttakskundene tilknyttet det samme nettet får 
en lettelse. Det er rimelig å anta at de fleste uttakskunder vil mene det er rettferdig og 
ønskelig, i hvert fall isolert sett. De aktuelle innmatingskundene vil neppe være like 
begeistret – uansett om de forstår omleggingen eller ikke. Enkelt sagt betyr finere 
oppløsning at innmatingskunder i større grad enn nå dekker de kostnadene deres nettbruk 
isolert sett medfører. 

Finere geografisk oppløsning vil måtte bety at noen kunder må betale høyere energiledd 
enn de ellers ville gjort, mens andre må betale mindre. Når marginaltapet er høyt enkelte 
steder, kan det skyldes forhold som kunden ikke kan holdes ansvarlig for. For eksempel 
kan nettselskapet ha valgt å forsterke nettet i én del av konsesjonsområdet sitt, mens de 
har unnlatt å gjøre det i en annen del. Resultatet kan gjerne være at de som er tilknyttet et 
nytt og kraftig nett, har lavere energiledd enn andre kunder i samme nett. Det kan synes 
urettferdig at de skal ’belønnes’ med et lavere energiledd, slik at de øvrige nettkundene i 
realiteten er med å finansiere nettet for de ’heldige’ kundene. 

Til dette kan en for det første si seg enig i at dette synes urettferdig. På den annen side 
synes det ikke rettferdig at kunder hvis adferd nesten ikke skaper kostnader for 
nettselskapet skal måtte betale et høyt energiledd fordi nettet er svakt i andre deler av 
området. Dessuten er det ofte slik at prisen for en vare eller tjeneste er høy på grunn av 
forhold kunden ikke har herredømme over – det gjør ikke prisen mer eller mindre rettferdig. 
Snarere er dette egnet til å illustrere at rettferdighet er subjektivt. 

Finere tidsoppløsning kan tilsvarende bety at nettkunder som har liten fleksibilitet ender 
med å måtte betale høyere energiledd enn kunder som kan forskyve sin nettetterspørsel til 
tider med lavere energiledd. Det kan oppfattes som en straff for de lite fleksible – samtidig 
som det kan oppfattes som belønning til de som har påtatt seg kostnader for å ha fleksibel 
etterspørsel etter nettjenester.  

Inntrykket av urettferdighet kan styrkes av at det kanskje er kunder med høy betalingsvilje 
og –evne som tilpasser seg mest og dermed tjener på en omlegging, mens kunder med svak 
økonomi ikke har mulighet for tilpasning. Men også her kan saken sees fra en annen side: 
De som investerer i fleksibilitet bidrar til å redusere samfunnets kostnader til energitap, og 
bør belønnes for det tilsvarende verdien av tapsreduksjonen de bidrar til. Det er akkurat hva 
fin tidsoppløsning kan sørge for. 



 

Energiledd i distribusjonsnett — 26 — 
 

Vår samlede vurdering er at finere tidsoppløsning og geografisk differensiering vil bidra til 
mer rettferdige nettariffer – selv om ikke alle kunder vil oppleve det slik. 

6 Praktiske utfordringer – særskilte forhold 

I det følgende drøftes enkelte mer praktiske spørsmål som er relevant for en beslutning om 
mer detaljerte og kostnadsriktige energiledd. 

6.1 Radielle nettanlegg – monopsoni? 
Enkelte nettkunder har stor betydning for belastningen på enkelte nettanlegg. Eksempler på 
slike er en produsent som er tilknyttet via en lang radial, eller en stor uttakskunde (i forhold 
til andre uttakskunder på samme sted) med høy variasjon i uttaket. Slike kunder 
bestemmer i prinsippet deler av marginaltapet selv. Det gjelder den delen av marginaltapet 
som er knyttet til nettanleggene som er nærmest kunden, altså radialen og eventuelt 
nettstasjonen i eksemplene her. Dersom slike kunder stilles overfor et energiledd lik 
marginaltapet, kan de i realiteten tilpasse seg ’for mye’10:  

Poenget er at nettkunden selv kan påvirke sine nettkostnader gjennom egen tilpasning. For 
denne kunden er ikke den marginale nettkostnaden (eller utlegget) kun marginaltapet (det 
vil si tapssats ganger kraftpris for den siste (marginale) enheten), men også prisendringen 
for de øvrige enhetene. Det marginale utlegget for nettkunden øker raskere enn 
marginaltapet (som igjen øker raskere enn det gjennomsnittlige tapet). Dette skyldes at en 
beslutning som er ’marginal’ for kunden (øke eller redusere innmating eller uttak med én 
enhet) ikke er marginal for nettet som helhet. Dermed er en av de grunnleggende 
forutsetninger bak konklusjonen om at prisen bør settes lik marginalkostnaden brutt: 
Kunden er ikke prisfast kvantumstilpasser som det heter i økonomiske lærebøker. Dette 
kalles monopsoni, som tilsvarer monopol bortsett fra at konsentrasjonen er på kjøpersiden 
og ikke på selgersiden. Forskjellen på monopsonisten og en «vanlig kunde» er altså at 
monopsonisten er stor nok til å påvirke marginalkostnadene i nettet. Resultatet kan bli at 

                                                                    

10 En nettkunde som tilpasser seg ’for mye’, kan for eksempel bygge et (større) magasin 
eller installere mindre kapasitet enn det som ellers ville være optimalt. For en uttakskunde 
kan det dreie som om større fleksibilitet i varmesystemet eller mindre el-andel i 
energimiksen enn det som ellers ville være optimalt. 
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nettkunden vil tilpasse seg ved å etterspørre en lavere mengde og få en lavere pris enn det 
som er resultatet dersom kunden er prisfast kvantumstilpasser11. 

I dag blir kraftverk som er dominerende på en radial ofte avregnet på en litt særegen måte, 
idet radialen kan bli klassifisert som produksjonsrelatert nett. Produsenten må da dekke en 
andel12 av inntektsrammen for radialen. For den aktuelle delen av nettet betaler kunden 
dermed gjennomsnittstapet som energiledd. På den måten bøter vi på 
tilpasningsproblemet som er skissert ovenfor, siden den marginale kostnaden for 
kraftverket nå blir nettopp det marginale tapet (og ikke den marginale utgiften). Slik sett 
fører prinsippet som anvendes i produksjonsrelatert nett til en optimal løsning på 
monopsoni-problemet. 

Hvis energileddene fastsettes på forhånd, basert på en prognose, er nettkundens 
innflytelse over marginaltapet mindre enn om marginaltapet kalkuleres basert på hva 
aktøren faktisk har gjort. Når tapssatsen er beregnet på forhånd skulle en tro at nettkunden 
oppfatter prisen som uavhengig av egen adferd på kort sikt, noe som ikke vil være tilfellet 
med etterskuddsvis beregning. Det samme gjelder hvis det ikke er punktvis differensiering 
– det beregnede marginaltapet for hele nettet har da lite med den enkelte kundes 
disposisjoner å gjøre. Men her kan det for det første innvendes at grunnlaget for prognosen 
nødvendigvis må være nettkundens tidligere adferd, hvilket gir en indirekte sammenheng. 
For det andre kan den reelle muligheten for å tilpasse adferden være ganske liten på kort 
sikt. Men på lang sikt er kundens dimensjonering av anlegg for produksjon eller forbruk 
bestemmende for tapet (gitt nettselskapets dimensjonering av nettet). Dermed har vi igjen 
situasjonen at problemet kan være nærmest ikke-eksisterende i et kortsiktig perspektiv, 
mens det kan være helt reelt i et langsiktig perspektiv. Det tilsier at problemet bør 
adresseres.  

Sammenhengen mellom nettkundens dimensjonering av sitt anlegg og nettselskapets 
dimensjonering av det aktuelle nettanlegget, tilsier at hvis det gjelder for eksempel et nytt 
kraftverk og en dertil hørende ny radial for tilknytning, kan ikke nettkunden ta nettets 
dimensjon og dermed tapsforhold som gitt. Satt på spissen tilsvarer dette en situasjon som 
i økonomisk litteratur kalles bilateralt monopol. Hva som blir den endelige løsningen kan 
oppfattes som et forhandlingsspill mellom nettkunde og nettselskap. Utfallet av dette kan 
bli en samfunnsøkonomisk effektiv tilpasning. Men hvis situasjonen er et nytt kraftverk som 

                                                                    

11 Analogien til denne situasjonen i lærebøkene er monopol, hvor tilbyder kan oppnå en 
høyere pris for et lavere kvantum enn i en frikonkurranselikevekt. 
12 Andelen er basert på produksjonens andel av summen av maksimal produksjon og 
makslast for uttak fra det aktuelle nettanlegget. 
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skal tilknyttes en eksisterende radial som betjener forbruk, og det er åpenbart at 
eksisterende nett er tilstrekkelig dimensjonert, er det nærliggende (og riktig) å oppfatte 
nettets dimensjon som gitt. Da er vi nettopp i en situasjon hvor monopsoni-fenomenet kan 
gjøre seg gjeldende og påvirke dimensjoneringen av kraftverket. 

Etter vårt syn bør derfor deler av energileddet for ’monopsonister’ som utgangspunkt ikke 
baseres på marginaltap, men på gjennomsnittstap. Dersom det er valgt en høy geografisk 
oppløsning, for eksempel punktvis beregning for i hvert fall berørte kundegrupper, må det 
vurderes unntaksregler for disse kundene. Om det da velges samme tidsoppløsning som for 
andre kunder, eller for eksempel en etterskuddsvis tilnærming basert på faktisk tap, har 
antagelig mindre betydning. Men i og med hensikten er å konfrontere nettkunden med den 
reelle tapskostnaden, er det ingen grunn til å ha grovere tidsoppløsning enn for øvrige 
kunder på samme nettnivå. 

Spørsmålet er da hvilke kunder dette skal gjelde for: Når skal det tarifferes etter 
marginaltap og når er gjennomsnittstap (faktiske tap) riktig? I begge eksemplene ovenfor 
(ny kunde og ny linje, ny kunde og eksisterende linje) vil bruk av gjennomsnittstap for den 
nye kunden bidra til riktig (samfunnsøkonomisk effektiv) løsning. Mer generelt vil det være 
riktig å benytte gjennomsnittsprinsippet for alle nettkunder som er dominerende bruker av 
et nettanlegg med et ikke ubetydelig tap, slik en lang radial typisk er. Vi kan gi noen 
eksempler på hva som faller innenfor denne definisjonen: 

• En nettkunde som er alene på en lang radial, og hvor radialens kapasitet ikke er 
vesentlig større enn kundens kapasitet (for innmating eller uttak) 

o Kriteriet om radialens kapasitet er essensielt og er i praksis det som avgjør 
graden av monopsonimakt hos kunden13. Kostnaden nettkunden eventuelt 
kan påvirke, og som er utgangspunktet for å diskutere en unntaksregel, er 
tapskostnaden i den kundenære delen av nettet – ikke hele marginaltapet 
målt hos kunden og inkludert overliggende nett. Er kapasiteten i den 
kundenære delen av nettet stor, er både marginaltapet og 
gjennomsnittstapet i denne delen av nettet relativt lite, også selv om det 
samlede marginaltapet for kunden er høyt. 

                                                                    

13 I lærebøkene er det elastisiteten i tilbudet som er avgjørende for graden av 
monopsonimakt. I denne sammenheng er jo nettopp elastisiteten i tilbudet (av 
nettkapasitet) ekvivalent med i hvor stor grad marginaltapet på den aktuelle radialen 
endres dersom kundens tilpasning endres. Dersom marginaltapet endres mye, har kunden 
sterk påvirkning og bør tarifferes spesielt, endres marginaltapet lite, har kunden i praksis 
ingen påvirkning og kan tarifferes ordinært.  
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o Dette utelukker de aller fleste uttakskunder (når vi ser bort fra 
inntaksledningen), men for eksempel ikke gårdsbruk eller 
overnattingssteder med ’isolert’ beliggenhet. 

• To eller flere nettkunder av samme kategori og under samme juridiske eier, og hvor 
radialens kapasitet ikke er vesentlig større enn kundenes samlede kapasitet (for 
eksempel to småkraftverk kontrollert av samme aktør) 

o Men dersom de to (eller flere) nettkundene har eiere som ikke koordinerer 
seg, er det nærliggende å tro at begge vil oppfatte nettet og tapsforholdene 
som uavhengige av egen tilpasning – og da gjelder 
marginaltapsprinsippet. 

• En stor nettkunde sammen med (mange) små nettkunder av motsatt kategori (hvor 
’stor’ skal tolkes relativt til både nettets kapasitet og andre nettkunder hver for seg)  

o Merk at 80/20-regelen som i dag anvendes for produksjonsrelatert nett er 
for snever: Anta at et uttaksområde langt unna nettets ’tyngdepunkt’, som 
er tilknyttet via en lang radial (dvs. et lite tettsted litt avsides i et dalføre) 
har et uttak opp mot 100 enheter og at nettet (radialen) er dimensjonert for 
dette. Så tilknytter vi et kraftverk som kan produsere 100. Mens vi før 
hadde et uttak som svingte mellom la oss si 40 og 100, kan vi nå få 
innmating på 60, uttak på 100 eller noe i mellom – avhengig av 
produksjonen på kraftverket. Her vil også et kraftverk på 50 ha stor 
betydning for netto last på radialen, og det er slik sett antagelig ’stort nok’ 
til å kvalifisere til gjennomsnittsprising. Derimot vil et kraftverk på 5 ikke 
kunne ha vesentlig innflytelse over netto last på radialen. 

Disse eksemplene er likevel ikke tilstrekkelige til å gi en tilstrekkelig presis definisjon. Hvor 
går skillet mellom ubetydelig og ikke ubetydelig tap? Hvor lang er en ’lang radial’? En mer 
pragmatisk tilnærming kan da være å benytte gjennomsnittstap for en hel kundegruppe 
og/eller for bestemte deler av nettet. Er det én kundegruppe som bør behandles særskilt er 
det da produksjon. Innmatingskunder er oftere store i forhold til kapasiteten på ’sin’ radial. 
Nye innmatingskunder er antagelig mer prisfølsomme for nettkostnader enn andre 
kundegrupper. Det er dessuten grunn til å tro at det kan ventes flere nye innmatingskunder 
enn nye uttakskunder som kan falle inn under kriteriet om stor kapasitet relativt til 
kapasiteten i radialen, selv om dette isolert sett er et svakt argument. Samlet betyr det at 
konsekvensene av eventuell feiltilpasning er størst for innmatingskunder. 

Faren for feiltilpasning er imidlertid bare knyttet til tapsberegningen for den radielle delen 
av nettet. I prinsippet skulle det da være tilstrekkelig å legge gjennomsnittstapet mellom 
kraftverket og det ordinære nettet til grunn, og legge til marginaltapet i det punktet der 
disse møtes, se også skissen nedenfor, der de rødfargede nettanleggene er kandidater for 
bruk av gjennomsnittstap.  
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Figur 6 Hvor kan gjennomsnittstap være aktuelt? 

 

Men igjen oppstår da et avgrensningsspørsmål: hvor går skillet mellom den radiale delen av 
nettet og resten? En pragmatisk tilnærming til det kunne være å telle noder fra nettkunden 
og ’oppover’ i retning regional- eller sentralnett. Mens det for ordinære uttakskunder 
kanskje er hensiktsmessig å definere skillet mellom lavspent og høyspent som 
referansepunkt for tapsberegningen, kunne det for innmating være naturlig å bruke ett 
koblingspunkt lenger ’opp’.14 

En unntaksregel for ’radiale’ nettkunder kan ikke bare gjelde nye nettkunder. Selv om 
potensialet for feil-tilpasning er lite på kort sikt, når kapasitet ikke kan endres, kan 
nettselskapet vanskelig vite når nettkunden vurderer endringer i sin kapasitet. 
Unntaksregelen må derfor komme til anvendelse for eksisterende kunder også. 

Merk også at der det radielle nettanlegget møter ’vanlig’ nett skal energileddet uansett 
fastsettes på vanlig måte. Energileddet (tapssatsen) for en dominerende radiell nettkunde 
er dermed summen av gjennomsnittstapet i radialen og marginaltapet i punktet der 
radialen er tilknyttet ’resten’ av nettet. 

6.2 Forskjellsbehandling av innmating og uttak? 
Fra en teoretisk synsvinkel er det vanskelig å se gode grunner til å stille ulike krav til 
detaljering av energiledd for innmating og uttak enn det som er diskutert i foregående 
avsnitt om radialer. Fra en praktisk synsvinkel er det åpenbart mer omfattende å ha en 
punktvis tilnærming til energileddet for uttak enn for innmating – ganske enkelt fordi det er 
vesentlig færre innmatingspunkter enn uttakspunkter. Imidlertid kan det argumenteres for 

                                                                    

14 Det antas at kraftverk som mater inn i distribusjonsnettet har høyspent (>11 kV) 
forbindelse allerede rett fra kraftverket. Ett koblingspunkt lenger opp vil da tilsvare en 
understasjon eller et koblingsanlegg eller lignende. Er det lite annet nett i området, kan det 
være utvekslingspunktet mot regional- eller sentralnettet. Er det et distrikt med mye 
produksjon og forbruk, kan det for så vidt tenkes enda flere koblingspunkter ’oppover’ før vi 
når regionalnettet. 

~ 
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at det bare er et tidsspørsmål før en punktvis tilnærming i praksis er like utfordrende på 
tilbudssiden, ikke minst fordi antallet plusskunder ventes å øke fremover. 

I prinsippet vil det også være viktigst å ha høy oppløsning for de kundesegmenter som er 
mest følsomme for prisen. Tilsvarende er det klart viktigere med høy tidsoppløsning der 
tapsmarginalene varierer kraftig, sammenlignet med punkter med mer stabile tapsforhold. 
Det vil neppe være overraskende dersom begge deler er på tilbudssiden, men det er likevel 
et empirisk spørsmål som vi ikke kjenner svaret på. 

6.3 Sammenheng med tap i overliggende nett 
Et helt praktisk spørsmål er samspillet med tariffene i regional- og sentralnettet. Som 
forklart i kapittel 3 beregnes marginaltap med nettmodeller som ikke omfatter hele nettet. 
Statnett benytter en modell som foruten selve sentralnettet også har med ganske mange, 
men ikke på langt nær alle, anlegg i regionalnettene. Tilsvarende beregnes tapene i noen 
regionalnett med en forenklet representasjon av sentral- og distribusjonsnettet, mens for 
andre regionalnett beregnes tap i Statnetts modell og rutine for sentralnettet. Tilsvarende er 
det vanlig at marginaltap i distribusjonsnett beregnes med en (sterkt) forenklet 
representasjon av overliggende nett. Det faktiske marginale tapet i et punkt i d-nettet er 
summen av marginaltapet i distribusjonsnettet, målt fra relevant(e) utvekslingspunkt mot 
regionalnettet frem til det aktuelle punktet i distribusjonsnettet, pluss marginaltapet i 
utvekslingspunkt(ene) mot regionalnettet. Dette er i sin tur summen av marginaltapet i 
regionalnettet, målt fra relevant(e) utvekslingspunkt mot sentralnettet frem til det aktuelle 
punktet i regionalnettet, pluss marginaltapet i utvekslingspunkt(ene) mot sentralnettet. 

I prinsippet er dette helt uproblematisk – marginaltapet i et punkt er summen av 
marginaltapene i nettanleggene ’ovenfor’. Der det er to eller flere relevante overliggende 
anlegg, for eksempel at distribusjonsnettet har to utvekslingspunkter mot regionalnettet, 
må det beregnes et volumvektet snitt. Dersom nettet driftes radielt, det vil si at det til 
enhver tid bare er ett av utvekslingspunktene som er ’i bruk’, må en naturligvis ta hensyn til 
det i beregningen. 

Så vidt vi kjenner til er det ikke uvanlig i regionalnett med sjeldnere beregninger enn hver 
uke at tapssatsen til kundene likevel endres hver uke: Da ligger satsen for marginaltapet i 
regionalnettet fast fra uke til uke, mens påslaget fra sentralnettet oppdateres i tråd med 
Statnetts satser. Tilsvarende kunne man naturligvis latt distribusjonsnettdelen av 
tapssatsen til nettkundene der ligge fast over en lengre periode, mens påslagene for 
regional- og sentralnett oppdateres med en høyere frekvens.  

Imidlertid er det ikke noe i veien for en motsatt tilnærming heller – for eksempel daglige 
beregninger for distribusjonsnettet, mens påslag for regional- og sentralnett ligger fast for 
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hver uke. Man kan i prinsippet også forestille en enda mer ’oppstykket’ tilnærming – for 
eksempel at oppdateringer for visse deler av distribusjonsnettet har én frekvens, men for 
andre deler ligger satsen fast over en noe lenger periode – selv om dette ikke fremstår som 
spesielt logisk. Poenget med hyppige oppdateringer i overliggende nett, er å gi de 
nettkundene marginaltapet er viktig for en motivasjon til å tilpasse seg – selv om disse 
eventuelt befinner seg på et lavere nettnivå. Dermed må satsen til kunde uansett 
oppdateres med ’høyeste tilgjengelige frekvens’, om en skal få fullt utbytte av den høye 
frekvensen.  

Spørsmålet er om en sparer mye på å ha en annen tidsoppløsning for deler av nettet, og om 
det en sparer står i et rimelig forhold til effektivitetstapet som oppstår ved at beregningene 
ikke er fullt ut detaljerte (på grunn av ’for mye’ bruk av gjennomsnitt). Et sentralt poeng her 
er at i og med at sentralnettet allerede praktiserer ukentlig oppdatering, bør kundenes 
kostnader med å forholde seg til ukentlige oppdateringer (fremfor dagens praksis) ikke 
’belastes’ en beslutning om å foreta ukentlige beregninger for distribusjonsnettet. Derimot 
kan det være en relevant kostnad for en beslutning om at overliggende tariffer skal ha fullt 
gjennomslag på lavere nettnivå. 

6.4 Ønsket om forutsigbare tariffer 
Både nettselskap og nettkunder fremhever ofte et ønske om at nettariffene skal være 
forutsigbare. Hvorvidt det siktes til den samlede nettleien kunden skal betale, nivået på de 
enkelte elementene i tariffene eller til prinsippene for å fastsette de enkelte prisene, er 
uvisst, og er kanskje heller ikke det samme hos alle som mener noe om dette. Dersom 
energileddene beregnes punktvis og med høy tidsoppløsning, er det klart at generelt kan bli 
vanskelig for nettkundene å forutsi hvor stort energileddet blir for et gitt punkt og over et 
konkret tidsrom. Spesielt vanskelig kan det være dersom nettkunden ikke erfaring fra det 
aktuelle punktet, for eksempel fordi det er snakk om et nytt kundeforhold.  

Men hvilken betydning dette har for den samlede nettleien må nødvendigvis avhenge av 
energileddets andel av total nettleie. Utgangspunktet for vår analyse er at energileddets 
andel av total tariffbelastning skal betydelig ned. Hvorvidt total nettleie etter det vil variere 
mye eller lite, vil trolig i større grad avhenge av de årlige variasjoner i inntektsrammer, enn 
av den løpende variasjonen i energiledd. 

For nettkundene kan det være mer komplisert å forholde seg til og tilpasse seg til 
energiledd som stadig varierer, enn om det for eksempel var én pris om dagen og en annen 
om natten, og at disse prisene ble justert årlig eller kvartalsvis. Vi kan tolke dette som en 
informasjonskostnad, som eventuelt er egnet til delvis å ’motvirke’ den ønskede effekten av 
å la prisen variere hyppig. På den annen side kan det nettopp være spranget fra få til mange 
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prisendringer som bidrar til utvikling og utbredelse av løsninger som hjelper nettkundene til 
å automatisere sin tilpasning til skiftende priser. Med hyppige prisendringer blir det 
åpenbart at manuell tilpasning er uegnet og behovet for smarte applikasjoner blir 
tydeligere. I så fall er ikke hyppige endringer årsak til noe problem – da er det tvert om. 

Endelig må det også nevnes at i den grad de reelle kostnadene varierer betydelig, over tid 
og/eller mellom punkter, er kundenes kostnader med å forholde seg til denne variasjonen 
ikke noe egnet argument for ikke å la prisene variere med kostnadene. Tvert om er det ved å 
eksponere kundene for de ulike prisene at kundene kan ta stilling til om kostnaden ved å 
forholde seg til prisvariasjonen overstiger gevinsten av å tilpasse forbruket til 
prisvariasjonen. Når kostnadene (prisene) varierer, kan kunden skaffe seg stabile utgifter 
ved å endre forbruket – dersom stabilitet er viktig for kunden. Og skulle det ikke være 
viktig, er varierende priser heller intet reelt problem. 

7 Konkrete anbefalinger 

Vi har foran forklart at i prinsippet bør energiledd fastsettes med høy grad av detaljering av 
marginaltapet for alle nettkunder. Dersom det var kostnadsfritt, både å beregne og forholde 
seg til nye energiledd, burde energileddene være punktvise og beregnes med samme 
tidsoppløsning som i kraftmarkedet. Enkelt forklart er årsaken at marginaltapet er viktig for 
i hvert fall noen nettkunder og i hvert fall på litt sikt. Ettersom vi ikke vet hvem energileddet 
er viktigst for, og vi heller ikke vet hvordan vi alternativt kunne gitt de det var aktuelt for en 
tilstrekkelig tydelig beskjed om hvordan tapsforholdene er, er utgangspunktet at prisen bør 
fastsettes ofte og tilpasses særskilt for samtlige nettkunder. 

Nå er høy grad av detaljering åpenbart ikke kostnadsfritt, men ønsket utviklingsretning er 
likevel klart angitt. Et eventuelt krav om umiddelbart å innføre høy tidsoppløsning og full 
differensiering mellom kunder avhengig av deres tilknytningspunkt, ville kunne utløse 
investeringskostnader i etablering av automatiserte rutiner. Enn så lenge er dessuten de 
færreste kunder avregnet på timebasis. Dermed synes det ikke meningsfylt at eventuelle 
krav om høy grad av tidsmessig detaljering skal gjøres gjeldende før utrullingen av AMS er 
ferdig. 

Et kostnadsdempende tiltak vil være å varsle endringer lang tid i forveien. For eksempel 
kunne man starte med å varsle at krav om mer detaljerte satser innføres når Elhub er 
implementert eller når timesavregning starter. Man kunne også starte med å stille krav om 
at variasjonen i satsene i overliggende nett skal føres helt frem til kunden – altså at 
kundens energiledd avhenger blant annet av hvilke(t) utvekslingspunkt mot regionalnettet 
kunden forsynes fra. Tilsvarende kunne man innledningsvis kreve minst et skille mellom 
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natt og dag, og mellom sommer og vinter, for samtlige nettkunder. Videre kunne man varsle 
at man vurderte krav om ytterligere detaljering (finere oppdeling eller hyppigere fastsetting) 
etter x år – for eksempel når samtlige nettselskap hadde gått over til automatiserte rutiner. 

Regneeksemplene vi har innhentet kan tyde på at den geografiske variasjonen (altså 
hvilken nettstasjon kunden er tilknyttet) bidrar mer til variasjon i marginaltap enn 
tidsdimensjonen. I så fall er det størst effektivitetsgevinst knyttet til å få rett geografisk 
dimensjon på marginaltapssatsene. Det er imidlertid et empirisk spørsmål hvilken 
dimensjon som er viktigst – og svaret behøver ikke være det samme i alle nett. I de rene 
uttakspunktene vi har studert (se Figur 4, nederst til høyre) har tapene liten variasjon over 
døgnet. Imidlertid er lasten her også relativt stabil over døgnet. Med det vi vet om normal 
forbruksvariasjon i ’alminnelig forsyning’ vil det ikke være overraskende om normal 
tapsvariasjon i uttakspunkter viser vesentlig større variasjon enn Figur 4 faktisk viser. 

Dessuten er tidsdimensjonen viktigere i punkter med høyt marginaltap enn i punkter med 
lavt tap. En daglast som er dobbelt så stor som forbruket om natten tilsier et marginaltap 
om dagen som er fire ganger så høyt som tapet om natten. Da spiller det en vesentlig rolle 
om tapet om natten er 1 % eller 10 %.  

Vi ser ingen grunner til at tidsoppløsningen i sentralnettet ikke skulle kunne anvendes i 
distribusjonsnettet også – i hvert fall på sikt. Med en slik tidsoppløsning er det langt fra 
sikkert at nettselskapet må benytte avanserte kraftmarkedsmodeller for å lage gode 
lastflytprognoser for flyten, og dermed tapene, i distribusjonsnettet – kanskje er det 
tilstrekkelig å lage en enkel prognose basert på forrige ukes data og eventuelt justere ut fra 
temperatur eller andre relevante faktorer. Behovet for automatiserte rutiner vil imidlertid 
være helt reelt. 

Det er betydelig forskjeller mellom norske nettselskap og på tapsfoholdene i deres nett. 
Høy oppløsning er ikke like viktig der tapene er stabile, som der variasjonen er betydelig. 
Både sesong- og døgnvariasjon, samt variasjon mellom ulike stasjoner i nettet, kan være 
svært ulik i forskjellige nettselskap. Det tilsier at nettselskapene i noen grad får frihet til, 
eller muligens også oppmuntring til, en større grad av differensiering enn det som til enhver 
tid måtte være minimumsstandarden i forskrift.  

Nettkunder som er tilknyttet nokså lange radialer kan i bestemte tilfeller i en viss forstand 
bestemme marginaltapet selv. Det kan gi uheldige incentiver til for eksempel å bygge 
kraftverk med litt for liten installasjon og/eller for stort magasin, i forhold til hva som er 
samfunnsøkonomisk lønnsomt. For å motvirke dette, bør det vurderes en unntaksregel for 
produksjon som mater inn i distribusjonsnettet der poenget er å bytte ut marginaltap med 
gjennomsnittstap for den delen av tapsberegningen som kan knyttes til nettanleggene som 
ligger nærmest kunden. 
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Utgangspunktet for denne rapporten var et spørsmål om nakne energiledd i 
distribusjonsnettet burde fastsettes om lag som marginaltapene fastsettes i sentralnettet. 
Poenget med å ha nakne energiledd er at nettariffenes innflytelse på nettkundenes bruk av 
kraftnettet blir så riktig som mulig. Dagens metodikk med ett energiledd for alle 
uttakskunder i hele nettselskapets område, og som knapt endres over året, bidrar til 
ineffektiv bruk av de enorme verdiene kraftnettet representerer. Selv om nivået for 
energileddet reduseres kraftig om det ikke kan være høyere enn marginaltapet, er det viktig 
at det gir korrekte incentiver. Poenget med de andre tariffelementene er at de nettopp ikke 
skal påvirke kundenes bruk av nettet. Vår konklusjon er derfor helt klar: Energiledd bør for 
alle kunder avspeile marginaltapet i punktet der kunden er tilknyttet, og bør variere i tråd 
med belastningen i nettet. For produksjon bør det likevel gjøres et unntak, slik at 
energileddet baseres på gjennomsnittlig tap i den mest kundenære delen av nettet pluss 
marginaltapet der denne delen knyttes sammen med resten av kraftsystemet.  
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