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1 Bakgrunn
NVE vurderer å tilpasse regelverket slik at tariffering av nettleien skjer på en mer
hensiktsmessig måte innenfor kravet om at tariffene skal gi signaler om effektiv
utnyttelse og effektiv utvikling av nettet. En omlegging bør reflektere kostnadene
kunden påfører nettet, slik at prissignalene kunden møter er mest mulig riktige og
ikke virker konkurransevridende eller bidrar til å svekke utnyttelsen av nettet. I
tillegg bør tariffene være enkle å forstå og gi en rimelig kostnadsfordeling mellom
brukerne av nettet. Det er ønskelig at tariffstrukturen i større grad standardiseres.
I og med at et nettselskaps tillatte inntekt er gitt av NVE, innebærer en utforming av
nett-tariffer i prinsipp følgende elementer


Hvilke tariffgrupper kundemassen skal inndeles i



Hvordan den samlede inntekt skal fordeles mellom de forskjellige
tariffgrupper



Hvilke tariffledd (fastledd, energiledd, effektledd) de forskjellige tariffene
skal bestå av



Hvordan den samlede inntekten fra en tariffgruppe skal fordeles mellom de
ulike tariffledd

En eventuell endring i regelverket for tariffering av nettleien bør ha følgende
overordnede mål – i prioritert rekkefølge:
1. Tariffer som gir brukerne av nettet prissignaler som vil innebære en mer
effektiv utnyttelse og utvikling av nettet
2. Tariffer som gir en rettferdig fordeling av kostnadene mellom brukerne av
nettet
3. Tariffer som er enkle å forstå for brukerne av nettet
Denne rapporten presenterer et forslag til nye prinsipper for tariffering av
forbrukskunder i distribusjonsnett innenfor disse rammer.
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2 Teoretisk grunnlag
Best mulig utnyttelse av eksisterende nett oppnås dersom de(t) forbruksavhengige
ledd i nett-tariffen gjenspeiler den marginale kostnaden nettet påføres ved en liten
endring i kundenes uttak fra eller innlevering til nettet. I et nett uten
kapasitetsbegrensninger er marginalkostnaden i nettet lik den marginale
tapskostnaden i nettet.
Spesielt i distribusjonsnett er det sjelden eller aldri kapasitetsbegrensninger i
nettet. Dette har sammenheng med flere forhold


Forventning om framtidig forbruksvekst



Teknisk levetid for nettanleggene på opp mot 60-70 år



Liten økning i investeringene ved å øke overføringskapasiteten i et
nettanlegg (tverrsnitt for linjer/kabler, ytelse i transformatorer)



Store ekstrakostnader ved underdimensjonering (utskifting av nettanlegg
før det teknisk sett er nødvendig)



Kundenes rett til tilknytning fører i praksis til at nettet må bygges/utvikles
slik at det ikke oppstår kapasitetsbegrensninger i distribusjonsnettet

I og med at det ikke er kapasitetsbegrensninger i nettet vil en mest mulig effektiv
utnyttelse av eksisterende nett oppnås dersom energileddet i nett-tariffen settes lik
den marginale tapskostnaden i nettet.
Rapporten forutsetter derfor at det innføres et energiledd som settes lik den
marginale tapskostnaden i nettet.
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3 Dagens tariffstruktur
Med gjeldende forskrifter har nettselskapene meget store frihetsgrader ved
utformingen av sine nett-tariffer i distribusjonsnettet. De eneste konkrete
bestemmelsene i forskriftene er:


Separate tariffer for høyspent og lavspent uttak



Energiledd ≥ marginaltap



Fastledd ≥ kunderelatert kostnad

Det er i forskriften ikke noe krav om at noen kunder skal ha et effektledd.
Forskriften definerer imidlertid at effektleddene skal være kvantumsdifferensierte
for kunder med lavspent uttak eller utformes på annen måte som gir tilsvarende
virkning.
Den store frihetsgraden i tariffutformingen har resultert i store variasjoner i
nettselskapenes tariffutforming. Dette gjelder både antall tariffer, tariffnivået til
ulike kundetyper og fordelingen av inntektene mellom ulike tariffledd. Dette er
illustrert i etterfølgende figurer (NVEs tariffstatistikk for 2014).
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Figur 1 Sammenheng mellom fastledd til husholdningskunder og fritidskunder

Figur 2 Sammenheng mellom energiledd til husholdningskunder og fritidskunder
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Figur 3 Sammenheng mellom fastledd til husholdningskunder og energimålte næringskunder

Figur 4 Sammenheng mellom energiledd til husholdningskunder og energimålte næringskunder

Framtidig tariffering

—7—

Figur 5 Sammenheng mellom fastledd og energiledd til husholdningskunder

Den store variasjonen i fordelingen av nettselskapenes inntekter mellom fastledd
og energiledd for husholdningskunder er også presentert i figuren under. Som det
fremgår av figuren utgjør andelen av tariffinntekten fra fastledd mindre enn 30% i
nesten 30% av selskapene. Videre viser figuren at inntekten fra fastledd utgjør mer
enn 50% i bare 7% av selskapene. Fordelingen av tariffinntekten mellom fastledd
og energiledd er basert på energiforbruk lik 20.000 kWh.

Figur 6 Selskapenes fordeling av tariffinntekten fra husholdningskunder
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Forskjellene i tariffutformingen mellom fritidsboliger, husholdningskunder og
energimålte næringskunder er sammenstilt i etterfølgende tabeller.

Likt fastledd
Høyere fastledd
Lavere fastledd

Tariffnivå for fritidsboliger versus
husholdningskunder
Likt
Lavere
Høyere
energiledd
energiledd
energiledd
59 %
2%
0%
28 %
2%
0%
4%
6%
0%

Tabell 1 Tariffnivå til fritidsboliger kontra husholdningskunder

Tariffnivå for energimålte næringskunder
versus husholdningskunder
Likt
Lavere
Høyere
energiledd
energiledd
energiledd
Likt fastledd
41 %
8%
1%
21 %
17 %
4%
Høyere fastledd
Lavere fastledd
1%
6%
1%
Tabell 2 Tariffnivå til energimålte næringskunder kontra husholdningskunder

Som det fremgår av tabellene over har 59% av nettselskapene lik tariff til
husholdningskunder og fritidsboliger mens minst 32% av selskapene har høyere
tariff til fritidsboliger enn til husholdningskunder. Tilsvarende har 41% av
selskapene samme tariff til energimålte næringskunder og husholdningskunder og
minst 46% av selskapene har høyere tariff til energimålte næringskunder enn til
husholdningskunder.
For 2012 var nettselskapenes inntekt fra prioriterte kunder i distribusjonsnettet
fordelt med 28% fra fastledd, 53% fra energiledd og 19% fra effektledd.
Fordelingen for de forskjellige kundetyper fremgår av tabellen under.
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Inntektsfordeling 2012
Tariffledd

Energimålte Effektmålte
næringsnæringskunder
kunder
64 %
30 %
10 %
35 %
70 %
28 %
1%
1%
62 %

Husholdning
Fritidsboliger
og jordbruk

Fastledd
Energiledd
Effektledd

34 %
65 %
1%

Totalt
28 %
53 %
19 %

Tabell 3 Fordeling av tariffinntekt fra prioriterte kunder i distribusjonsnett for 2012

Fordelingen av distribusjonsnettenes samlede inntekt fra de forskjellige tariffledd
er sammenstilt i etterfølgende tabell.
Tariffinntekt fra forbruk i
distribusjonsnett [MNOK]
Energiledd
Effektledd
Fastledd
Totalt

2008

2009

2010

2011

2012

8 366
2 802
4 475
15 643

8 854
3 071
4 648
16 572

10 924
3 696
5 069
19 689

10 020
3 451
5 184
18 654

9 620
3 454
5 072
18 146

Gjennomsnitt Fordeling
9 557
3 294
4 890
17 741

54 %
19 %
28 %
100 %

Tabell 4 Fordeling av distribusjonsnettenes tariffinntekt
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4 Kostnadsstruktur, kostnadsdrivere og kostnadsbidrag
For å kunne nå de overordnede målene med en endret tariffutforming er kunnskap
om kostnadsstrukturen av avgjørende betydning. Videre er det nødvendig med
kunnskap om hva som er kostnadsdriverne for de forskjellige deler av
nettkostnadene. Dette både for å ha grunnlag for hvordan tariffinntekten bør
fordeles mellom de forskjellige tariffledd og for å kunne oppnå en rettferdig
fordeling av inntekten mellom kundene.

4.1 Kostnadsstruktur
4.1.1 Kostnadsstruktur i distribusjonsnett
Tabellen under viser samlede kostnader i distribusjonsnett for årene 2008 – 2012
(eRapp). Kostnadene for energitap i tabellen er basert på pris på tap lik 30
øre/kWh, mens avkastningen er basert på NVE-rente lik 7%.
Kostnader Dnett [MNOK]

2008

2009

2010

2011

2012

Kostnad til overliggende nett
Energitap
Personalkostnader
Andre driftskostnader
KILE
Tap på fordringer
Eiendomskatt
Avskrivninger
Avkastning
Totalt

4 669
1 192
2 047
3 707
348
47
124
1 972
2 064
16 171

4 301
1 218
1 668
3 897
439
56
137
2 091
2 135
15 941

6 949
1 388
1 711
4 028
353
60
151
2 126
2 211
18 976

6 215
1 036
2 613
4 362
681
62
158
2 199
2 303
19 628

5 348
1 240
1 497
4 258
374
54
177
2 287
2 417
17 652

Gjennomsnitt Fordeling
5 497
1 215
1 907
4 050
439
56
149
2 135
2 226
17 674

31 %
7%
11 %
23 %
2%
0%
1%
12 %
13 %
100 %

Tabell 5 Kostnadsstruktur for distribusjonsnett

Som det fremgår av tabellen utgjør kostnadene til overliggende nett 31%,
energitapene 7%, kapitalkostnadene (avskrivninger og avkastning) 25% og
personalkostnader og andre driftskostnader 37%.
I eRapp er avskrivninger og bokført verdi fordelt mellom de forskjellige
anleggsmidler. Tabellen under viser fordelingen av kapitalkostnadene
(avskrivninger + avkastning) mellom de forskjellige nettnivå.
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Kapitalkostnader fordelt
[MNOK]
Høyspentnett
Nettstasjoner
Lavspentnett
Målere
Andre driftsmidler
Totalt

2008

2009

1 306
899
1 282
223
326
4 036

2010

1 392
953
1 317
224
339
4 226

2011

1 432
977
1 335
241
352
4 337

2012

1 488
1 023
1 359
246
387
4 502

Gjennomsnitt Fordeling

1 554
1 083
1 365
285
418
4 704

1 434
987
1 332
244
364
4 361

33 %
23 %
31 %
6%
8%
100 %

Tabell 6 Fordeling av kapitalkostnader i distribusjonsnettet

Foruten fordelingen av kapitalkostnadene er også kostnadene med kunderelaterte
oppgaver spesifisert i eRapp.
Kunderelaterte kostnader
[MNOK]
Personalkostnader og andre
driftskostnader
Kapitalkostnader
Totalt

2008

2009

2010

2011

2012

Gjennomsnitt

1 387

1 196

1 202

1 224

1 281

1 258

223
1 610

224
1 420

241
1 443

246
1 470

285
1 566

244
1 502

Tabell 7 Kunderelaterte kostnader i distribusjonsnettet

Basert på tabellene over er det i underkant av 70% av distribusjonsnettenes
kostnader som ut fra eRapp kan henføres til hvor kostnadene oppstår. Dette
fremgår av tabellen under.
Kostnader i distribusjonsnett
[MNOK]

2008

2009

2010

2011

2012

Gjennomsnitt Fordeling

Kostnad til overliggende nett

4 669

4 301

6 949

6 215

5 348

5 497

31 %

Energitap
Kapitalkostnader fordelt på
nettnivå
Kunderelaterte kostnader
Ikke henførbare kostnader
Totalt

1 192

1 218

1 388

1 036

1 240

1 215

7%

3 487

3 663

3 744

3 869

4 001

3 753

21 %

1 610
5 213
16 171

1 420
5 340
15 941

1 443
5 452
18 976

1 470
7 037
19 628

1 566
5 497
17 652

1 502
5 708
17 674

8%
32 %
100 %

Tabell 8 Fordeling av kostnader i distribusjonsnettet

De ikke henførbare kostnadene i tabellen over består i all hovedsak av drifts- og
vedlikeholdskostnader i nettet samt administrative kostnader.
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4.1.2 Kostnadsstruktur i regionalnett
Fordelingen av samlede kostnader for regionalnett fremgår av tabellen under.
Kostnader Rnett [MNOK]
Kostnad til overliggende nett
Energitap
Personalkostnader
Andre driftskostnader
KILE
Tap på fordringer
Eiendomskatt
Avskrivninger
Avkastning
Totalt

2008
2 708
687
388
970
60
2
67
626
729
6 237

2009
2 061
639
262
963
92
2
67
667
769
5 522

2010
5 306
595
285
1 079
89
7
69
665
790
8 885

2011
4 147
616
474
1 108
192
1
72
682
833
8 126

2012 Gjennomsnitt Fordeling
3 626
3 569
50 %
645
637
9%
159
314
4%
1 083
1 041
14 %
66
100
1%
4
3
0%
82
72
1%
717
671
9%
874
799
11 %
7 254
7 205
100 %

Tabell 9 Kostnadsstruktur for regionalnett

Som det fremgår av tabellen utgjør kostnadene til overliggende nett 50%,
energitapene 9%, kapitalkostnadene (avskrivninger og avkastning) 20% og
personalkostnader og andre driftskostnader 21%.
For regionalnett er nesten 80% av kostnadene henførbare til hvor de oppstår. Dette
er sammenstilt i tabellen under.
Kostnader Rnett [MNOK]
Kostnad til overliggende nett
Energitap
Kapitalkostnader fordelt på
nettnivå
Kunderelaterte kostnader
Ikke henførbare kostnader
Totalt

2008

2009

2010

2011

2012

Gjennomsnitt Fordeling

2 708

2 061

5 306

4 147

3 626

3 569

50 %

687

639

595

616

645

637

9%

1 283

1 370

1 387

1 447

1 516

1 401

19 %

0
1 559
6 237

0
1 451
5 522

0
1 597
8 885

0
1 916
8 126

0
1 467
7 254

0
1 598
7 205

0%
22 %
100 %

Tabell 10 Fordeling av kostnader i regionalnett

Som i distribusjonsnettene består de ikke henførbare kostnadene (22%) også i
regionalnettet i all hovedsak av drifts- og vedlikeholdskostnader i nettet og
administrative kostnader.
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4.2 Kostnader for marginaltap = Inntekt fra energiledd
I følge gjeldende forskrift skal energileddet i sentral- og regionalnettet fastsettes
punktvis som marginaltap * energipris.
Regionalnettenes inntekter kommer fra underliggende distribusjonsnett, industri
og produksjon. Regionalnettenes inntekter fra forbruk/uttak (distribusjonsnett og
industri) er fordelt mellom energiledd og andre tariffledd som vist i tabellen under.
Regionalnettenes inntekt fra
forbruk [MNOK]
Energiledd
Andre tariffledd
Totalt

2008
2 003
3 053
5 056

2009
1 009
3 742
4 752

2010
1 628
6 016
7 644

2011
1 423
5 598
7 021

2012
858
4 931
5 788

Gjennomsnitt Fordeling
1 384
4 668
6 052

23 %
77 %
100 %

Tabell 11 Regionalnettenes inntekt fra forbruk

Basert på fordelingen i tabellen over, kan distribusjonsnettenes kostnad til
overliggende nett fordeles mellom energiledd og andre tariffledd (finnes ikke i
offentlig tilgjengelige data fra eRapp). Fordelingen fremgår av tabellen under.
Distribusjonsnettenes
kostnad til overliggende nett
[MNOK]
Energiledd
Andre tariffledd
Totalt

2008
1 850
2 820
4 669

2009
913
3 388
4 301

2010
1 480
5 469
6 949

2011
1 260
4 955
6 215

2012
792
4 556
5 348

Gjennomsnitt Fordeling
1 259
4 237
5 497

23 %
77 %
100 %

Tabell 12 Distribusjonsnettenes kostnad til overliggende nett

Foruten distribusjonsnettenes marginaltapsbaserte energiledd for uttak fra
overliggende nett skal et marginaltapsbasert energiledd til sluttbrukerne i
distribusjonsnettene også dekke marginaltapskostnadene i distribusjonsnettene.
Uten beregninger av marginaltapene for uttak fra distribusjonsnett, kan
marginaltapskostnadene i distribusjonsnettene noe forenklet settes lik 2 * faktiske
tapskostnader i distribusjonsnettene. Basert på dette vil den samlede inntekt fra et
marginaltapsbasert energiledd bli som vist i tabellen under.
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Inntekt fra
marginaltapsbasert
energiledd i
distribusjonsnettene [MNOK]
Overliggende nett
Distribusjonsnett (2 * tap)
Totalt

2008

1 850
2 385
4 235

2009

913
2 435
3 349

2010

1 480
2 776
4 256

2011

1 260
2 072
3 332

2012

792
2 480
3 272

Gjennomsnitt

1 259
2 429
3 689

Tabell 13 Inntekt fra marginaltapsbasert energiledd i distribusjonsnettene

Gjennomsnittlig inntekt fra et marginaltapsbasert energiledd for perioden 2008 –
2012 ville dermed utgjort bare 21% av distribusjonsnettenes samlede kostnad. Til
sammenligning utgjorde den faktiske inntekten fra energileddet 54% av
distribusjonsnettenes samlede inntekt for perioden 2008 – 2012.
Et marginaltapsbasert energiledd til alle forbrukskunder i distribusjonsnettet vil
dermed innebære en reduksjon av inntekten fra energiledd med 61% (fra 9,6 til 3,7
mrd kroner). Denne reduksjonen i inntekten fra energiledd må kompenseres med
en tilsvarende økning i inntekten fra andre tariffledd (fastledd og effektledd) med
71% (fra 8,2 til 14,1 mrd kroner).
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4.3 Kostnadsdrivere og kostnadsbidrag
Både rettferdighet og effektivitet tilsier at kostnadsdriverne for de forskjellige deler
av kostnadene i nettet bør være bestemmende for hvilke kostnader som skal
dekkes inn gjennom de forskjellige tariffledd. For å komme fram til
kostnadsdriverne i nettet er det hensiktsmessig å splitte nettkostnadene mellom
1. Kunderelaterte kostnader
2. Kostnader i kundenære deler av nettet
3. Kostnader i resten av nettet (overordnede deler av nettet)
4. Andre kostnader
Med kundenære deler av nettet menes de deler av nettet som er dimensjonert ut fra
kunden(e)s bestilte «kanal». Den enkelte kundes stikkledning faller naturlig inn
under denne definisjonen. Resten av lavspentnettet og nettstasjoner vil også i all
hovedsak falle inn under denne definisjonen selv om disse nettanleggene ikke er
knyttet til den enkelte kunde, men er felles for en gruppe kunder (boligfelt ol). I en
del tilfeller vil også radialer i høyspentnettet (f.eks et T-avgreining fra eksisterende
nett fram til et hyttefelt, boligfelt eller industriområde) kunne sies å tilhøre de
kundenære deler av nettet.
De overordnede deler av nettet i oppdelingen over er å forstå som nettanlegg som
er felles for større eller mindre geografiske områder, og som er bygd og
dimensjonert for å overføre mellom de forskjellige deler av området. Sentralnettet
og regionalnett faller naturlig inn under denne definisjonen. Dette er også tilfelle
for det meste av høyspentnettet.
I analysene videre er det forutsatt at de kundenære deler av nettet består av
lavspentnett og nettstasjoner.

4.3.1 Kunderelaterte kostnader
Kunderelaterte kostnader omfatter måling, avregning, fakturering, tilsyn ol. Dette er
kostnader som er lik for like kunder, men som kan variere mellom ulike kundetyper.
Av Tabell 7 fremgår det at disse kostnadene totalt utgjør 1,5 mrd kroner. Dette
tilsvarer 8% av distribusjonsnettenes kostnader og dermed inntekter. Sett i forhold
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til antall nettkunder tilsvarer de kunderelaterte kostnadene ca 540 kroner pr
kunde.
Kostnadsdriveren for de kunderelaterte kostnadene er nødvendigvis selve
kundeforholdet, og er uavhengig av kundenes forbruk.
Variasjonene i kunderelaterte kostnader (kr/kunde) mellom de forskjellige
kundetyper er i hovedsak knyttet til


Enhetskostnadene for måling (direktemåling for de minste kundene og
trafomåling for kunder med inntakssikringer over 80 Ampére)



Forskjeller i avregningsfrekvens



Forskjeller i hyppigheten av tilsyn (oftere tilsyn på store enn små kunder)



Omfanget av tilsyn

Basert på dette er kundenes bidrag til de kunderelaterte kostnadene


Likt for like kunder



Økende med kundestørrelse

4.3.2 Kostnader i kundenære deler av nettet
De kundenære deler av nettet er foran forutsatt å omfatte lavspentnett og
nettstasjoner.
Bruken av disse nettanleggene varierer mye mellom de forskjellige nettkundene.
Dette gjelder både for lavspentnett og nettstasjoner.


Dimensjonering av lavspentnett økende med kundenes inntakssikring



Lavspentnettets lengde avtagende med økende kundestørrelse



Store nettkunder er gjennomgående tilknyttet større nettstasjoner enn små
kunder

Kapitalkostnadene i nettanlegg er naturligvis et resultat av nyverdien for ulike typer
nettanlegg. Figur 7 viser nyverdien for lavspenningsnett som funksjon av tverrsnitt.
Nyverdiene som er lagt til grunn er nyverdiene som ble benyttet av NVE ved
beregning av nettselskapenes samlede nyverdi omkring år 2000.
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Figur 7 Nyverdi av lavspentnett

Som det fremgår av figuren øker nyverdien bare svakt med økende tverrsnitt. Dette
innebærer at bare en liten del (anslagsvis 15 – 20%) av kapitalkostnadene i
lavspentnett avhenger av nettanleggenes overføringskapasitet. Konsekvensen av
dette er at nyverdien (kr/meter) dividert med overføringskapasitet avtar raskt med
økende tverrsnitt.

Figur 8 Nyverdi pr tverrsnitt for lavspentnett
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Konsekvensen av sammenhengen i figuren over er at kapitalkostnaden for
lavspentnett er raskt avtagende med kundenes inntakssikringer.
Nyverdien for fordelingstranformatorer som funksjon av ytelse er vist i figuren
under.

Figur 9 Nyverdi for fordelingstransformatorer

Som figuren viser øker nyverdien med bare en faktor 3 (fra 40 TNOK til 120 TNOK)
ved en 10-dobling av ytelsen (fra 100 kVA til 1000 kVA). Dette medfører naturligvis
at den spesifikke nyverdien (TNOK/kVA) avtar meget raskt med økende ytelse
(figuren under).
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Figur 10 Nyverdi/kVA for fordelingstransformatorer

Sammenhengen i figuren over og det faktum at store kunder gjennomgående er
tilknyttet større fordelingstrafoer medfører at den spesifikke kapitalkostnaden
(kr/Ampére) avtar med økende inntakssikringer. En analyse gjennomført for et
større nettselskap bekrefter sammenhengen mellom kundestørrelse
(inntakssikringer) og størrelse på fordelingstrafo som kundene er tilknyttet.
Gjennomsnittlig trafoytelse i det aktuelle selskapet var 270 kVA, mens
gjennomsnittlig ytelse for fordelingstrafoene de effektmålte kundene var tilknyttet
var 570 kVA.
Som det fremgår av kostnadsfordelingen foran, er driftskostnadene i
distribusjonsnettet ikke fordelt mellom nettnivå i eRapp. Nettselskapene har
imidlertid i sine regnskaper driftskostnadene fordelt mellom nettnivå,
kunderelaterte oppgaver og ulike administrative virksomhetsområder.
Sammenhengen mellom lavspentnettets tverrsnitt og driftskostnader er ikke kjent,
men det er rimelig å anta at driftskostnadene er uavhengig av lavspentnettets
overføringskapasitet. Sammenhengen mellom fordelingstrafoenes ytelse og
driftskostnader er heller ikke kjent. For nettstasjoner/fordelingstrafoer er det
rimelig å anta at deler av driftskostnadene øker med økende trafostørrelse. Dette
har sammenheng med at nettstasjonen (mastearrangement, store og små kiosker)
fordelingstrafoene befinner seg i er mer omfattende for store enn for små
fordelingstrafoer, og at driftskostnadene er økende med nettstasjonenes omfang.
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Figuren under viser sammenhengen mellom samlede drifts- og kapitalkostnader pr
Ampére i lavspentnett og nettstasjoner som funksjon av inntakssikring for et større
nettselskap.

Figur 11 Spesifikk kostnad som funksjon av inntakssikring

Kostnadene for de store kundene (effektmålte) enkeltvis i figuren er beregnet ut fra
drifts- og kapitalkostnader med nettanleggene som forsyner hver av disse kundene.
Som det fremgår av figuren er det store variasjoner i den spesifikke kostnaden for
kunder med samme inntakssikring. Kostnaden for de små kundene (energimålte) er
beregnet ut fra nettselskapets samlede drifts- og kapitalkostnader for lavspentnett
og nettstasjoner fratrukket tilsvarende kostnader for nettanleggene som forsyner
de store kundene. Figuren viser at den gjennomsnittlige spesifikke kostnaden
(kr/Ampére) avtar raskt med kundenes inntakssikringer (60% lavere spesifikk
kostnad for kunder med inntakssikring mellom 125 og 200 A (gjennomsnitt lik 175
A) enn for de energimålte kundene).
Tilsvarende analyser for andre selskap viser at hvor raskt den spesifikke kostnaden
avtar med økende kundestørrelse kan variere betydelig mellom nettselskapene. I
tillegg vil naturligvis kostnadsnivået variere mellom selskap.
Den avtagende spesifikke kostnaden med økende inntakssikring i figuren over, gir
en sammenheng mellom totalkostnad og sikringsstørrelse som vist i figuren under.
Som det fremgår av figuren øker den enkelte kundes bidrag til kostnadene i de
kundenære deler av nettet med økende kundestørrelse, men økningen avtar med
økende kundestørrelse.
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Figur 12 Total kostnad som funksjon av inntakssikring

Analysen for det aktuelle selskapet viste at de samlede drifts- og kapitalkostnader
for lavspentnett og nettstasjoner var fordelt med ca 60% i lavspentnettet og ca
40% i nettstasjoner. Av kostnadene i nettstasjoner var ca 30% i
fordelingstransformatorene og resten av kostnadene i nettstasjonene for øvrig
(bygning, brytere ol). I det aktuelle selskapet utgjorde dermed kostnadene i
fordelingstransformatorene ca 12% av kostnadene i de kundenære deler av nettet.
Med unntak av kostnadene for fordelingstransformatorene er disse kostnadene
uavhengig av kundenes forbruk. Kostnadene er et resultat av nettselskapets
dimensjonering av nettanleggene ut fra kundenes bestilling av «kanal» i nettet og
dermed altså kundenes inntakssikringer. For denne delen av kostnaden i de
kundenære deler av nettet er det dermed kundenes inntakssikringer som er
kostnadsdriveren.
Fordelingstransformatorene er også i utgangspunktet dimensjonert ut fra kundenes
bestilling. Fordelingstransformatorene kan imidlertid relativt enkelt byttes ved
endringer i kundenes faktiske forbruk (effekt). Kundenes maksimaleffekt kan derfor
i en viss forstand sies å være kostnadsdriveren for kostnadene i
fordelingstransformatorene.
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4.3.3 Kostnader i overordnede deler av nettet
De overordnede deler av nettet er nettanlegg som brukes i fellesskap av større
(regioner) eller mindre (deler av et distribusjonsverks forsyningsområde)
kundegrupper. Kostnadene knyttet til disse delene av nettet kan derfor ikke
henføres direkte til enkeltkunder eller mindre grupper av kunder (for eksempel
bolig- eller hyttefelt).
For disse delene av nettet er det derfor i utgangspunktet vanskeligere å definere
den enkelte kundes eller kundegruppes kostnadsansvar.
Kostnadsdriverne for kapitalkostnader i disse deler av nettet er gitt av
sammenhengen mellom nettanleggenes overføringskapasitet og
investeringskostnad (nyverdi). Disse er vist i etterfølgende figurer for ulike typer
nettanlegg.

Figur 13 Nyverdi for høyspentnett

Som det fremgår av figuren øker nyverdien bare svakt med økende tverrsnitt. Dette
innebærer at bare en liten del (anslagsvis 25%) av kapitalkostnadene i
høyspentnett avhenger av nettanleggenes overføringskapasitet.
Det finnes ikke offentlig tilgjengelig informasjon om størrelsen på driftskostnadene
i høyspentnettet, men dette er informasjon som det enkelte selskap innehar.
Sammenhengen mellom høyspentanleggenes overføringskapasitet og
driftskostnader er heller ikke kjent, men det er rimelig å anta at driftskostnadene er
tilnærmet uavhengig av nettanleggenes overføringskapasitet.
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Forutsatt at driftskostnadene i høyspenningsnettet er av samme størrelse som
kapitalkostnadene innebærer dette at bare ca 12,5% av drifts- og
kapitalkostnadene i høyspenningsnettet avhenger av nettanleggenes
overføringskapasitet.
Nyverdien for regionalnettsanlegg i etterfølgende figurer er nyverdien for ulike
anleggsmidler som NVE benytter ved beregning av oppgaveparameterne i DEAberegningen for regionalnett.

Figur 14 Nyverdi for luftlinjer i regionalnett

Figur 15 Nyverdi for transformatorer i regionalnett
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For regionalnettsanlegg og sentralnettsanlegg eid av andre enn Statnett foreligger
det informasjon om det samlede omfang av nettanlegg.
Basert på denne informasjonen viser tabellene under en oversikt over de
beregnede oppgaveparametere i effektivitetsberegningene fordelt på ulike
anleggstyper og splittet mellom drifts- og kapitalkostnader.
Videre viser tabellene andelen av oppgaveparameterne som er uavhengig av
nettanleggenes overføringskapasitet. I denne beregningen er alle linjer og kabler
erstattet med linjer og kabler med laveste tverrsnitt for de forskjellige spenninger. I
denne beregningen er også doble og duplex-linjer erstattet med enkle simplexlinjer, og de ytelsesavhengige delene av vektene for transformatorer er fjernet.

Regionalnettsanlegg

Sum oppgaveparametere i
effektivitetsberegning
KapitalDriftskostnader kostnader

Linjer og kabler
Luftlinjer
822 081
Jordkabler
249 910
155 848
Sjøkabler
Totalt
1 227 839
Transformatorstasjoner
Transformatorer
408 397
Avganger
748 477
Kompenserings9 115
anlegg
Totalt
1 165 990
Totalt
2 393 829

Totalt

Kapasitetsuavhengige
kostnader
KapitalDriftskostnader kostnader

Totalt

Andel kapasitetsuavhengige
kostnader
KapitalDriftskostnader kostnader

Totalt

346 484 1 168 566 682 829
17 815 267 725 226 188
15 068 170 916 131 935
379 367 1 607 207 1 040 952

344 452 1 027 280
17 815 244 003
15 068 147 003
377 335 1 418 287

83 %
91 %
85 %
85 %

99 %
100 %
100 %
99 %

88 %
91 %
86 %
88 %

205 413 613 811
403 143 1 151 621

115 216 345 654
403 143 1 151 621

56 %
100 %

56 %
100 %

56 %
100 %

11 490

100 %

100 %

100 %

520 735 1 508 765
898 069 2 927 052

85 %
85 %

85 %
91 %

85 %
86 %

2 375

11 490

230 437
748 477
9 115

610 932 1 776 922 988 030
990 299 3 384 128 2 028 982

2 375

Tabell 14 Drifts- og kapitalkostnader i regionalnettsanlegg
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Sentralnettsanlegg

Sum oppgaveparametere i
effektivitetsberegning
KapitalDriftskostnader kostnader

Totalt

Kapasitetsuavhengige
kostnader
KapitalDriftskostnader kostnader

Totalt

Andel kapasitetsuavhengige
kostnader
KapitalDriftskostnader kostnader

Totalt

Linjer og kabler
Luftlinjer
Jordkabler
Sjøkabler
Totalt
Transformatorstasjoner
Transformatorer
Avganger
Kompenseringsanlegg
Totalt
Totalt

98 189
31 961
42 273
172 423

22 400
499
1 248
24 147

120 589
32 460
43 522
196 570

85 507
17 499
27 274
130 279

22 378
499
1 248
24 125

107 885
17 998
28 522
154 405

87 %
55 %
65 %
76 %

100 %
100 %
100 %
100 %

89 %
55 %
66 %
79 %

41 720
76 763

21 055
26 534

62 776
103 297

12 968
76 763

6 482
26 534

19 450
103 297

31 %
100 %

31 %
100 %

31 %
100 %

4 181

1 055

5 236

4 181

1 055

5 236

100 %

100 %

100 %

122 665

48 644

171 309

93 912

34 071

127 983

77 %

70 %

75 %

295 088

72 791

367 879

224 192

58 196

282 387

76 %

80 %

77 %

Tabell 15 Drifts- og kapitalkostnader i sentralnettsanlegg

Som det fremgår av Tabell 14 utgjør den kapasitetsuavhengige delen av
kapitalkostnadene 85% både for linjer/kabler og transformatorstasjoner i
regionalnett. For driftskostnader er den kapasitetsuavhengige delen av kostnadene
99% for linjer/kabler og 85% for transformatorstasjoner. Samlet sett er 86% av
kostnadene i regionalnett kapasitetsuavhengige.
For sentralnettsanlegg eid av andre enn Statnett viser Tabell 15 at de
kapasitetsuavhengige kostnadene utgjør en noe lavere andel (77%) av
totalkostnadene enn for regionalnettsanlegg. Tilsvarende informasjon om
sentralnettsanleggene som eies av Statnett foreligger ikke, men det er grunn til å
anta at andelen kapasitetsuavhengige kostnader er tilnærmet den samme for
Statnetts sentralnettsanlegg.
Av Tabell 6 og Tabell 10 fremgår det at de samlede kapitalkostnadene er ca 1,4 mrd
kroner både i høyspenningsnett og for regionalnett. Samlede kapitalkostnader i
sentralnettet utgjør til sammenligning ca 2,5 mrd kroner (1 mrd avskrivninger + 7%
avkastning på bokført verdi lik ca 21 mrd).
Med 12,5% kapasitetsavhengige kostnader i høyspentnett, 14% i regionalnett og
23% i sentralnett, innebærer dette at i underkant av 20% (18%) av drifts- og
kapitalkostnadene i de overordnede deler av nettet er kapasitetsavhengige.
Dette innebærer at det ikke er nettanleggenes overføringskapasitet, men behovet
for linjer/kabler og transformatorer som sådan som er den klart største
kostnadsdriveren i disse deler av nettet. Behovet for linjer/kabler og
transformatorer er relatert til behovet for overføring av elektrisitet mellom områder
(sentralnettet – mellom deler av landet, regionalnettet – mellom sentralnettet og
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de forskjellige distribusjonsnett, høyspentnett – fra innmatingspunkter i
distribusjonsnettet ut til de forskjellige deler av forsyningsområdet).
Behovet for overføringskapasitet i disse nettanleggene er et resultat av den
maksimale overføringen i nettet. Med normale forbruksvariasjoner innenfor året er
dette overføringen på dagtid vinters tid. Den enkelte kundes ansvar for den
kapasitetsavhengige delen av kostnadene i de overordnede deler av nettet er
dermed gitt av kundenes effektforbruk under tunglast (dagtid om vinteren).
Den kapasitetsuavhengige delen av kostnadene er som nevnt foran kun et resultat
av at forbruk og produksjon skaper behov for overføring av elektrisitet mellom
større og mindre områder. Dermed innvirker hverken antall kunder, kundenes
energiforbruk, maksimaleffekt eller sikringsstørrelse på disse kostnadene.
Det finnes ingen åpenbar fordelingsnøkkel for å fordele disse kostnadene på en
rettferdig måte mellom kundene. Rettferdighetsbegrepet er for subjektivt til å gi
noen entydig anbefaling.
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4.3.4 Andre kostnader
Ut fra oppdelingen av kostnader foran består andre kostnader i et nettselskap av


Generelle administrative kostnader (ledelse, HR, økonomi, lønn ol)



Kostnader knyttet til beredskap (vakt), operativ drift (driftssentral), drift av
diverse nettsystemer (NIS, kart ol)



Kostnader knyttet til diverse hjelpefunksjoner (IT-kostnader,
transportkostnader som ikke er henført til kunderelaterte oppgaver eller
drift av nettanlegg, bygningsmessige kostnader ol)

Dette er kostnader som delvis er uavhengig av selskapenes størrelse, men som i
hovedsak øker med nettselskapenes størrelse (antall ansatte, nettomfang, antall
kunder ol). For et gitt selskap er disse kostnadene uavhengig av så vel kundenes
forbruk som nettets overføringskapasitet.
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5 Rettferdig kostnadsfordeling mellom kunder
Kostnadsstrukturen, vurderingene av kostnadsdriverne og kundenes
kostnadsbidrag foran gir grunnlag for en rettferdig fordeling av de ulike kostnadene
mellom kundene.

5.1 Kunderelaterte kostnader
For å komme fram til fordelingen av de kunderelaterte kostnadene mellom de
forskjellige tariffer, er det hensiktsmessig at kostnadene fordeles mellom de ulike
kostnadstyper. Dette som følge av at deler av kostnadene er like for alle kunder
mens andre kostnader pr kunde varierer mellom de forskjellige tariffene.


Måling



Avregning



Fakturering



Tilsyn



Andre kostnader (kundesystem ol)

For hver del av kostnadene er det videre hensiktsmessig å sette forholdstall for
kostnadene pr kunde for de forskjellige tariffer (kostnad for måling = 1,0 for tariff
N1, N2 og N3 og 1,5 for tariff N4 osv). Sammen med totalkostnaden for hver del av
de kunderelaterte kostnadene og antall kunder innenfor hver tariff kan den
samlede fordeling av de kunderelaterte kostnadene beregnes.

5.2 Kostnader i kundenære deler av nettet
For å oppnå en rettferdig fordeling av kostnadene i de kundenære deler av nettet
må disse fordeles mellom


Kostnader for fordelingstransformatorer



Kostnader i lavspentnett og nettstasjoner utenom fordelingstransformatorer

Bakgrunnen for behovet for denne fordelingen er at kostnadsdriveren for
kostnadene i fordelingstransformatorer er faktisk effektoverføring, mens
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kostnadsdriveren for de øvrige deler av de kundenære deler av nettet er kundenes
bestilte «kanal» (inntakssikringer).
Som det fremgår foran er de spesifikke kostnadene (kr/Ampére, kr/kW) i de
kundenære deler av nettet avtagende med økende kundestørrelse. Erfaringer viser
at hvor raskt den spesifikke kostnaden avtar med økende kundestørrelse varierer
til dels mye mellom selskapene. Dette har i stor grad sammenheng med forskjeller i
lengden på lavspentnettet til store og små kunder; noe som igjen er et resultat av
avstanden mellom de små kundene.
For å oppnå en rettferdig fordeling av disse kostnadene mellom kundegrupper og
enkeltkunder må derfor det enkelte selskap analysere kostnadsstrukturen i eget
selskap.
Dette er i og for seg ikke noe nytt. I dagens regler for tariffering, skal et eventuelt
effektledd i tariffene kvantumsdifferensieres. Bakgrunnen for denne
kvantumsdifferensieringen at resulterende effektpris skal avta med økende
kundestørrelse slik at det avtagende spesifikke kostnadsbidraget med økende
kundestørrelse reflekteres i resulterende effektpris.
En analyse av sammenhengen mellom spesifikk kostnad i kundenære deler av
nettet og kundestørrelse kan gjennomføres detaljert eller på et mer overordnet nivå




Detaljert (som analysene for det større nettselskapet som det er vist
eksempler fra)
o

Kartlegging av hvilke nettanlegg som forsyner hver av de store
kundene

o

Beregning av kostnadene i de kundenære deler av nettet for
forsyning av hver enkelt av de store kundene

o

Beregning av kostnadene for de minste kundene som differensen
mellom selskapets totalkostnad og kostnadene for forsyning av de
største kundene

Mer overordnet analyse
o

Beregninger av kostnader med bygging av typisk nett for forsyning
av kunder av forskjellig størrelse
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5.3 Kostnader i de overordnede deler av nettet
Som det fremgår av det foregående er drifts- og kapitalkostnadene i de
overordnede deler av nettet fordelt med ca 20% kapasitetsavhengige kostnader og
80% kapasitetsuavhengige kostnader.
Dimensjoneringen og dermed overføringskapasiteten i nettanlegg er naturlig
knyttet til den maksimale effektoverføringen i nettet. Nettanlegg er imidlertid også i
stor grad dimensjonert for å minimere summen av investeringskostnader og
tapskostnader. Svakt økende investeringskostnader (jfr Figur 13 og Figur 14) og
reduserte tapskostnader med økende tverrsnitt medfører ofte at det velges et
tverrsnitt som er høyere enn den forventede maksimale effektoverføringen i nettet
(tapsdimensjonering). Dette er også en del av forklaringen på at det sjelden eller
aldri er kapasitetsproblemer i nettet.
Til tross for at nettanlegg i stor grad er tapsdimensjonert tilsier en rettferdig
fordeling av de kapasitetsavhengige kostnadene mellom kundegrupper og
enkeltkunder fordeling etter kundenes effektforbruk under tunglast.
For den kapasitetsuavhengige delen av kostnadene i de overordnede deler av
nettet er det som påpekt foran ingen åpenbare kostnadsdrivere. Hva som da gir
den mest rettferdige fordeling av disse kostnadene mellom kunder og
kundegrupper er derfor et mer åpent spørsmål.
Alle brukere av nettet har naturligvis nytte av eksistensen av disse deler av nettet.
Det må videre kunne antas at kundenes nytte av disse nettanleggene er økende
med kundestørrelse gitt som kundenes mulighet til eller ønske om å bruke nettet
(sikringsstørrelse) eller deres faktiske bruk av nettet (energi- eller effektforbruk). En
fordelingsnøkkel må nødvendigvis baseres på nettselskapenes tilgjengelige
informasjon om kundene:
o

Kundenes energiforbruk

o

Mål på kundenes effektforbruk

o

Kundenes sikringsstørrelse

Hvilken av disse som gir den mest rettferdige fordeling av disse kostnadene er
imidlertid ikke åpenbart. Valg av fordelingsnøkkel vil naturligvis påvirke
kostnadsfordelingen mellom kundegrupper og kunder. Etterfølgende figurer viser
sammenhengen mellom de 3 størrelsene over for de største (effektmålte) kundene i
selskapet som eksemplene er hentet fra.
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Figur 16 Sammenheng mellom energiforbuk og maksimaleffekt for de største kundene

Figur 17 Sammenheng mellom inntakssikring og maksimaleffekt for de største kundene

Som figurene viser er det for enkeltkunder store variasjoner både i utnyttelsen av
inntakssikringene (maksimaleffekt/inntakssikring) og kundenes brukstid
(energiforbruk/maksimaleffekt). For grupper av kunder er det imidlertid små
forskjeller (jfr gjennomsnittet for store kunder i Figur 17).
Dette innebærer at valget av fordelingsnøkkel vil ha relativt liten betydning for
fordelingen av kostnader mellom kundegrupper. Dersom valgt fordelingsnøkkel
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også er bestemmende for hvilket tariffledd kostnadene skal inndekkes gjennom, vil
imidlertid valget av fordelingsnøkkel ha meget stor betydning for enkeltkundenes
nettkostnader.
Det som imidlertid synes naturlig for disse kostnadene er at de inngår likt i
øre/kWh, kr/kW eller kr/Ampére i tariffen for alle kunder.

5.4 Andre kostnader
Som påpekt foran er kostnader som ikke er henførbare til nettnivå eller
kunderelaterte oppgaver i all hovedsak et resultat av selskapets størrelse som
verken avhenger av kundenes energiforbruk eller nettets overføringskapasitet.
Det finnes derfor ingen åpenbar fordelingsnøkkel for å fordele disse kostnadene på
en rettferdig måte mellom kundene.
Vurderingene av fordelingsnøkkel for disse kostnadene blir derfor som for den
kapasitetsuavhengige delen av kostnadene i de overordnede deler av nettet.
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5.5 Oppsummering
Vurderingene av nøkler for en rettferdig fordeling av de forskjellige kostnader
mellom de forskjellige kundegrupper er oppsummert i tabellen nedenfor.
Type kostnad

Fordelingsnøkkel

Kunderelaterte kostnader

Antall kunder og forholdstall for de
forskjellige kunderelaterte kostnader pr
kunde i de forskjellige tariffer

Kundenære deler av nettet
Effektforbruk under tunglast, men
Fordelingstransformatorer avtagende i kr/kW med økende
inntakssikring
Lavspentnett og
Sikringsstørrelse, men avtagende i
nettstasjon utenom
kr/Ampére med økende inntakssikring
fordelingstransformatorer
Overordnede deler av nettet
Kapasitetsuavhengige
Energiforbruk, maksimaleffekt eller
kostnader
sikringsstørrelse
Kapasitetsavhengige
Effektforbruk under tunglast
kostnader
Energiforbruk, maksimaleffekt eller
Andre kostnader
sikringsstørrelse
Tabell 16 Oversikt over fordelingsnøkler

Som det fremgår av tabellen over, tilsier en mest mulig rettferdig kostnadsfordeling
flere forskjellige fordelingsnøkler.
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6 Innkreving av «underskuddet»
Som påpekt foran forutsettes det at energileddet i tariffene settes lik de marginale
tapskostnadene i nettet. Et slikt energiledd vil dekke bare ca 20% av
distribusjonsnettenes inntekter. Dette er en reduksjon på inntektene fra
energileddet med ca 60%.
Inntektsreduksjonen fra energileddet må nødvendigvis kompenseres med
tilsvarende økning i inntekten fra effektledd og fastledd, noe som medfører en
økning av inntekten fra disse tariffleddene med ca 70%.
Hovedutfordringen med en reduksjon av energileddene til nivået på
marginaltapskostnaden i nettet, er dermed ikke energileddet i seg selv men
hvordan resten av distribusjonsnettenes inntekter («underskuddet») skal
innkreves.
Foruten en rettferdig fordeling av «underskuddet» mellom kundegrupper og
enkeltkunder (oversikt over fordelingsnøkler i Tabell 16), må innkrevingen av
«underskuddet» også tilpasses de overordnede mål med tarifferingen.
Dette legger klare føringer for hvordan «underskuddet» bør innkreves.


Innkreving som i minst mulig grad påvirker den løpende utnyttelsen (kort
sikt) av eksisterende nett som oppnås med energiledd =
marginaltapskostnad



Bidra til en effektiv utvikling av nettet



Forståelige tariffer

Innkreving av «underskuddet» må nødvendigvis baseres på informasjon om den
enkelte kunde. Den kjente informasjon om kundene består (eller kan bestå) av


Energiforbruk



Mål på kundenes effektforbruk



Inntakssikringer

Alle disse informasjonene om kundene kan i prinsipp benyttes for innkreving av
hele eller deler av «underskuddet».
For de kunderelaterte kostnadene er ingen av størrelsesmålene over velegnet som
avregningsgrunnlag. I og med at de kunderelaterte kostnadene er knyttet til
kundeforholdet, er det naturlig at kostnadene inndekkes fra et fastledd (kr/kunde).
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Uansett hvilket av målene over som benyttes for innkreving av resten av
«underskuddet» vil kundenes forbruk påvirkes. Dette som følge av at innkrevingen
av «underskuddet» nødvendigvis påvirker kundenes totale nettleie.


Kundenes etableringsinteresse eller interesse for nedlegging av virksomhet



Kundenes valg av oppvarmingskilde (spesielt på etableringstidspunktet)



Kundenes interesse for energieffektive løsninger

6.1 Energiforbruk
Hovedformålet med en reduksjon av energileddene til nivået på
marginaltapskostnaden i nettet er som påpekt foran å oppnå en effektiv utnyttelse
av eksisterende nett. Gjennom et slikt energiledd kan den enkelte bruker av nettet
vurdere sin egen nytte av en økning av energiforbruket med 1 kWh opp mot nettets
marginale kostnad for overføring av en ekstra kWh. Dersom kundens nytte er
høyere enn energileddet, vil kunden øke sitt forbruk og dersom kundens nytte er
lavere enn energileddet vil kunden ikke øke sitt forbruk.
Dersom hele eller deler av «underskuddet» innkreves ut fra kundenes energiforbruk
(energiledd) vil kundenes forbruk påvirkes direkte slik at den ønskede effektive
utnyttelsen av eksisterende nett ikke oppnås.
Energiledd høyere enn marginaltapskostnaden vil blant annet medføre


For stort forbruk av andre energislag til oppvarming på bekostning av
elektrisk oppvarming



Gjennomføring av for kostbare enøktiltak (tiltak som er bedriftsøkonomisk
lønnsomme basert på et for høyt energiledd men som er
samfunnsøkonomisk ulønnsomme (tiltakskostnad > nettets
marginalkostnad))

Basert på dette bør «underskuddet» ikke innkreves ut fra kundenes energiforbruk
(energiledd).
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6.2 Ulike mål på kundenes effektforbruk
Som mål på kundenes effektforbruk er det flere tenkbare størrelser


Målt maksimaleffekt



Bestilt effekt



Gjennomsnittlig maksimaleffekt for de N siste år

Etter at H3-tariffen ble fjernet (for ca 30 år siden) har fritidsboliger,
husholdningskunder og de minste næringskundene kun blitt avregnet etter et
fastledd og et energiledd. En eventuell innføring av tariffer basert på et eller annet
effektmål vil for disse kundene innebære en tariff med 3 ledd (fastledd, energiledd
og effektledd). En tariffs kompleksibilitet øker nødvendigvis med antall tariffledd.
Innføring av tariffer basert på et eller annet effektmål vil dermed representere noe
nytt og trolig mindre forståelig enn dagens tariffer for det store flertall av
nettkunder.
Med nåværende måleutstyr hos kundene registreres ikke kundenes maksimaleffekt
for de energimålte kundene. Bruk av et eller annet mål på kundenes faktiske
effektforbruk for innkreving av «underskuddet» fra dagens energimålte kunder, kan
dermed ikke gjennomføres før AMS er installert hos alle kunder.

6.2.1 Målt maksimaleffekt
For kunder som med gjeldende tariffstruktur avregnes et effektledd ut fra målt
effektforbruk synes det som effektleddet i større grad påvirker kundenes forbruk
enn energileddet. Som eksempel kan nevnes at det i svært mange bedrifter er en
utstrakt bruk av utstyr for effekt-overvåkning/-begrensning for derigjennom å
redusere nettleien. Den store interessen for overvåkning og begrensing av
effektforbruk skyldes etter all sannsynlighet at effektleddet er det dominerende
tariffleddet for kunder med effektmåling (jfr Tabell 3). Det understreker også at
siden forbrukere faktisk tilpasser seg til tariffene, er det viktig å sikre at tariffene
fastsettes i henhold til faktiske kostnader, slik at de dermed bidrar til optimal
tilpasning hos forbrukerne.
Målt maksimaleffekt vurderes derfor å påvirke kundenes forbruk i så stor grad at
den ikke er egnet for innkreving av «underskuddet» - rett og slett fordi kundens
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effektuttak ikke har noen innflytelse over de kortsiktige marginalomkostningene i
nettet.

6.2.2 Abonnert effekt
Tariff med abonnert effekt innebærer at kundene betaler en fast avgift (kr/kW) for
abonnert effekt og et vesentlig høyere effektledd (eller eventuelt et høyt
energiledd) for uttak utover den abonnerte effekten. En slik tariff vil nødvendigvis
medføre at den enkelte kunde må ta stilling til hvor stor effekt det skal abonneres
på. Det må forventes at det store flertall av kunder ikke vil være i stand til å gjøre
dette valget på egen hånd. Innføring av en slik tariff vil dermed trolig medføre en
meget stor pågang på nettselskapenes kundeavdelinger med spørsmål fra kundene
av typen «Hva er riktig abonnert effekt for meg?». Dersom rådet fra nettselskapet i
ettertid viser seg ikke å være økonomisk fordelaktig for kunden, kan det påregnes
ytterligere pågang fra kundene.
Når kundene først har valgt sin abonnerte effekt, er det grunn til å forvente at de i
meget stor grad vil søke å holde effektforbruket under den abonnerte effekten.
Dette kan komme til uttrykk gjennom en generell reduksjon av forbruket i deler av
året/døgnet med høyest forbruk eller flytting av forbruk innenfor døgnet.
Tariffer med abonnert effekt vil derfor i stor grad også påvirke både kundenes
forbruk og forbruksmønster. Det er grunn til å forvente at påvirkningen på
kundenes forbruk og forbruksmønster vil bli nesten like stor som med tariffer
basert på kundenes målte maksimaleffekt. Økonomisk sett er da også en tariff som
dette ganske lik målt maksimaleffekt – forskjellen er i realiteten en
kvantumsdifferensiering av effektprisen. Virkningen på kundenes tilpasning er
dermed prinsipielt den samme.
Både ut fra at abonnert effekt i svært stor grad vil påvirke kundenes forbruk og den
usikkerhet abonnert effekt vil skape for dagens energimålte kunder , vurderes
abonnert effekt å ikke være egnet for innkreving av «underskuddet».

6.2.3 Gjennomsnittlig maksimaleffekt for de N siste år
Et effektledd basert på kundenes gjennomsnittlige maksimaleffekt for de N siste år
vil for kundene oppleves som noe i nærheten av et fastledd. En slik tariff vil dermed
dempe påvirkningen på rasjonelle kunders forbruk sammenlignet med de 2 andre
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effektmålene som er vurdert over. Spesielt for uttak fra sentral- og regionalnettet
kan dette være relevant og effektivt1, da vi her snakker om store kunder som
løpende vurderer tiltak for å tilpasse seg effektivt. Kunnskap om at dette
avregningsprinsippet er gjeldende kan også påvirke for eksempel alminnelige
forbrukeres valg av oppvarmingskilde(r) på etableringstidspunktet. Det er
imidlertid også en fare for at kundene i distribusjonsnettet ikke fullt ut forstår
rekkevidden av dempningen over N år, og dermed reduserer forbruket under
høylast mer enn de reelle kostnadsforholdene skulle tilsi.
Spesielt innenfor husholdningssektoren er det en omfattende flytting. Antall solgte
boliger i Norge utgjør omkring 100.000 pr år. Dersom gjennomsnittlig
maksimaleffekt baseres på de siste 5 år innebærer dette at grunnlaget for et 5-årlig
gjennomsnitt ikke vil være tilstede for i overkant av 20% (0,5 mill/2,2 mill) av
dagens eiere av boligene.
Dempningen av påvirkningen på kundenes forbruk innebærer at gjennomsnittlig
maksimaleffekt for de N siste år kan være et velegnet mål for innkreving av
«underskuddet». Usikkerhet om kundenes faktiske respons (rasjonell adferd eller
ikke) og de praktiske problemene som følge av flytting, tilsier imidlertid at dette
effektmålet heller ikke er særskilt godt egnet som informasjon om kundene for
innkreving av «underskuddet».

6.3 Inntakssikringer
Kundenes inntakssikringer er et mål på deres mulige effektuttak fra nettet. Dette er
i utgangspunktet lik kundenes (utbygger/installasjonskonsulent ol) bestilling til
nettselskapet ved etablering. Den enkelte kundes inntakssikringer reflekterer
dermed kundens bestilte kanal i nettet.
Inntakssikringenes størrelse avgjøres ved etablering av kundeforholdet, eller i
hvert fall ved første eiers etablering av kundeforholdet. En tariffering basert på
inntakssikringene kan dermed påvirke kundenes valg av oppvarmingskilde på
etableringstidspunktet. Dersom senere eiere av den samme boligen ønsker å
utvide (eller redusere) effektbruken, skaper det behov for opp- eller nedsikring. Det
er neppe urimelig eller ineffektivt om dette får økonomiske konsekvenser for

1 Antagelig er det her en forutsetning for effektivitet at selve tariffsatsen for effekt er lavere enn

kostnadene ved å utvide effektkapasiteten. En tariffsats lik (eller høyere) enn kostnadene ved å utvide
betyr pris lik (eller større enn) langsiktig grensekostnad, hvilket vi vet fører til ineffektiv utvikling.
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kunden, med mindre den implisitte prisen pr kW overstiger den langsiktige
grensekostnaden for effektutvidelser i nettet.
Etter etablering er det imidlertid ingen grunn til å tro at et sikringsbasert tariffledd
påvirker kundenes løpende forbruk.
Ut fra den meget begrensede påvirkningen på kundenes forbruk et sikringsbasert
tariffledd vil ha, kan kundenes inntakssikring derfor være et egnet mål for
innkreving av «underskuddet».
For nettselskap som bare i begrenset grad benytter inntakssikringer for å skille
kundene mellom de forskjellige tariffer, er imidlertid nettselskapenes kunnskap om
kundenes inntakssikringer både begrenset og også til dels feil.
Innføring av et prinsipp med innkreving av hele eller deler av «underskuddet» etter
kundenes inntakssikringer avhenger naturligvis av at nettselskapene har den
nødvendige informasjon om kundene. Riktig informasjon om kundenes
inntakssikringer kan kun skaffes ved besøk hos den enkelte kunde og senere nøye
oppfølging og dialog med installatørene. I forbindelse med installering av AMS må
nettselskapene nødvendigvis besøke alle kunder. Disse besøkene bør dermed
også benyttes til å skaffe riktig informasjon om kundenes inntakssikringer.
Bruk av inntakssikringer for innkreving av hele eller deler av «underskuddet» kan
dermed i praksis ikke gjennomføres før AMS er installert hos alle kunder.

6.4 Oppsummering
Vurderingene foran vedrørende hvilken informasjon om kundene som kan brukes
for innkreving av «underskuddet» tilsier at fastledd (kr/kunde) bør benyttes for
innkreving av de kunderelaterte kostnadene.

For innkreving av resten av «underskuddet» kan ulike mulige tariffledd rangeres ut
fra egnethet (fra minst til mest egnet)






Energiledd
Målt maksimaleffekt
Abonnert effekt
Gjennomsnittlig maksimaleffekt for de N siste år
Inntakssikring
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Manglende måleverdier knyttet til effekt og mangelfull/feil informasjon om
sikringsstørrelser innebærer at innføring av tariffer med reduserte energiledd (lik
marginaltapskostnader) kan gjennomføres først når nødvendig informasjon om
kundene foreligger. Dette innebærer i praksis at nye prinsipper for tariffering først
kan innføres når AMS er ferdig installert.
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7 Anbefalt tariffutforming
Basert på vurderingene og analysene foran er vår anbefaling at en framtidig
tariffutforming bør være den samme til alle kunder, og bestå av følgende ledd




Energiledd lik marginaltapskostnaden i nettet
o

Likt til alle kunder med uttak på samme nettnivå innenfor et
nettselskaps forsyningsområde (ingen geografisk differensiering)

o

Kan tidsdifferensieres innenfor året ut fra variasjonen i
marginaltapene og kraftpris innenfor året

Sikringsdifferensiert fastledd som i prinsipp består av 3 deler, men som
presenteres som ett sikringsdifferensiert ledd for kundene
1. Fastledd (kr/kunde) til dekning av kunderelaterte kostnader økende
med sikringsstørrelse (kostnader for måling og tilsyn økende med
kundestørrelse)
2. Fastledd (kr/Ampére) til dekning av de kundenære deler av nettet,
avtagende med økende sikringsstørrelse
3. Fastledd (kr/Ampére) til dekning av administrative kostnader og
kostnader i de overordnede deler av nettet som er likt til alle kunder



Kapasitetsledd (øre/kWh eller kr/kW) som kun benyttes i perioder når
overføringsbehovet faktisk overstiger overføringskapasiteten i nettet
o

Et slikt kapasitetsledd vil i praksis komme til anvendelse kun ved
feilsituasjoner i nettet. Dette som følge av at nettselskapene plikter
å sørge for tilstrekkelig nettkapasitet under normal drift.
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8 Konsekvenser av forslaget
8.1 Fordeling av tariffinntekt
Basert på oversikt over kostnadsstrukturen i kap 4, vil fordelingen av inntekten
mellom de forskjellige tariffledd samlet for distribusjonsnettene bli


Ca 20% fra energiledd – Energiledd lik ca 5 øre/kWh
o

Energileddet bør kunne tidsdifferensieres etter variasjonene i
marginaltapskostnaden.

o

Energileddet vil variere mye mellom forskjellige deler av landet
(store variasjoner i marginaltapene for uttak fra sentralnettet) og
mellom nettselskap (variasjoner i årlige energitap i
distribusjonsnett mellom 3% og 14%))

o

I nettselskap med små tap i eget nett og store negative marginaltap
for uttak fra sentralnettet kan energileddet i perioder bli negativt



Ca 10% fra den delen av fastleddet som skal dekke kunderelaterte
kostnader – Lik 530 kr/kunde i gjennomsnitt for alle kunder; økende
(kr/kunde) med økende inntakssikring



Ca 20% fra den delen av fastleddet som skal dekke kostnader i de
kundenære deler av nettet (avtagende i kr/Ampére, men økende i kr med
økende inntakssikring)
o



Andelen av den samlede inntekten fra kundenære deler av nettet er
basert på fordelingen av kapitalkostnaden mellom de kundenære
deler av nettet og nettet totalt (inklusive regional- og sentralnettet)

Ca 50% fra den delen av fastleddet som skal dekke administrative
kostnader og kostnader i de overordnede deler av nettet (likt i kr/Ampére til
alle kunder)

Ut fra forskjeller i kostnadsstruktur, vil fordelingen av inntekten mellom energiledd
og de forskjellige deler av fastleddet variere mellom nettselskapene.
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8.2 Sikringsdifferensiert fastledd
Med samlet inntekt fra alle tariffledd som tilsvarer distribusjonsnettenes
gjennomsnittlige kostnad for perioden 2008 – 2012 lik 22,8 øre/kWh og fordeling
mellom de forskjellige deler av fastleddet som sammenstilt foran, blir fastleddet
som vist i etterfølgende figurer.
Figurene i det følgende er basert på resultatene for selskapet som øvrige eksempler
er hentet fra (de minste kundene (≤ 63 Ampére) er imidlertid fordelt mellom ulike
inntakssikringer ut fra data for et selskap som har oversikt over inntakssikringene
til alle kunder). Den delen av fastleddet som dekker kunderelaterte kostnader er
forutsatt likt for alle kunder med inntakssikringer under 80 Ampére, og deretter
økende (økte kostnader med måling og tilsyn).

Figur 18 Fastledd til dekning av kunderelaterte kostnader
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Figur 19 Fastledd til dekning av kostnader i de kundenære deler av nettet

Relativt små forskjeller i denne delen av fastleddet til de minste kundene skyldes
naturligvis små forskjeller i nyverdien av lavspentnett for forskjellig tverrsnitt.

Figur 20 Fastledd – administrative kostnader og kostnader i overordnede deler av nettet

Som figurene foran viser, blir den delen av fastleddet som skal dekke de
administrative kostnadene og kostnader i de overordnede deler av nettet
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dominerende, spesielt for de største kundene. Dette fremgår også av etterfølgende
figurer.

Figur 21 Oppdeling av fastleddet

Figur 22 Oppdeling av fastleddet for de små og mellomstore kundene
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Selv om den delen av fastleddet som er lik for alle kunder i kr/Ampére er den
dominerende delen av fastleddet, blir likevel fastleddet raskt avtagende i
kr/Ampére opp til inntakssikringer på ca 200 Ampére.
Dette er også tilfelle i de selskapene som har utstrakt bruk av sikringsdifferensierte
fastledd (Vedlegg).

Figur 23 Spesifikt fastledd [kr/Ampére]

De selskap som har innført sikringsdifferensierte fastledd har valgt å ha ett
fastledd [kr] for kunder med inntakssikringer lavere enn X Ampére, et høyere
fastledd for kunder med inntakssikringer mellom X og Y Ampére osv (Vedlegg). En
slik sikringsdifferensiering av fastleddet innebærer at de kontinuerlige grafene i
Figur 21 og Figur 22 må erstattes med en trappetrinnsfunksjon.
Med en trappetrinnsfunksjon må det nødvendigvis tas stilling til antall trinn og ved
hvilke inntakssikringer trappingen skal skje. Dette blir i stor grad en avveining
mellom 2 forhold


Rettferdighet mellom enkeltkunder som tilsier mange trinn



Praktikabilitet/antall tariffer som tilsier få trinn
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Som det fremgår av Figur 22 er det beregnede fastleddet til «normale»
husholdningskunder (63 Ampére) dobbelt så stort som beregnet fastledd til de
minste kundene. En sikringsdifferensiering av fastledd nødvendiggjør dermed en
differensiering av fastledd mellom de minste og «normale» husholdningskundene.

Et samlet fastledd som vist i Figur 21 og Figur 22 og formen på fastleddet omregnet
til et spesifikt fastledd [kr/Ampére] i Figur 23 kan imidlertid også oppnås med et
kvantumsdifferensiert fastledd.
Etterfølgende figurer viser totalt fastledd og fastledd i kr/Ampére med et
kvantumsdifferensiert fastledd


Lik 130 kr/Ampére for de første 20 Ampére



Lik 46 kr/Ampére for inntakssikring over 20 Ampére

Et kvantumsdifferensiert fastledd vil i utgangspunktet redusere antall tariffer til
bare en tariff. Ved bruk av inntakssikring må imidlertid tariffene oppdeles ut fra
antall faser (1, 2 eller 3) og spenning (230 V eller 400V).

Figur 24 Beregnet og kvantumsdifferensiert fastledd
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Figur 25 Beregnet og kvantumsdifferensiert spesifikt fastledd

Det beregnede og det kvantumsdifferensierte fastleddet er så like at et
kvantumsdifferensiert fastledd neppe kan sies å skape en urettferdig
kostnadsfordeling mellom kundene.
En ytterligere forenkling til et fastledd likt i kr/Ampére for alle kunder vil bli ca 70
kr/Ampére. Sett i forhold til Figur 23 vil dermed et fastledd som er likt i kr/Ampére
medføre for lavt fastledd for de minste kundene og for høyt fastledd for de største
kundene (figuren under).
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Figur 26 Beregnet og likt fastledd i kr/Ampére

Som vist foran er det bare i underkant av 20% av kostnadene i de overordnede
deler av nettet som er kapasitetsavhengige. Det er kun denne andelen av
kostnadene som det med en viss grad av rimelighet kan argumenteres for at bør
innkreves gjennom et effektledd. Forutsatt en gjennomsnittlig brukstid lik 3000
timer ref. kunde vil et slikt effektledd bli i underkant av 70 kr/kW. Hvis et eventuelt
slikt effektledd skal reflektere de kapasitetsavhengige kostnader i de overordnede
deler av nettet, bør avregningsgrunnlaget være lik kundenes effektforbruk under
tunglast.
Med god kapasitet i nettet representerer imidlertid et slikt effektledd en prising av
kø når det ikke er kapasitetsproblemer i nettet, og er derfor prinsipielt sett en
feilprising.

8.3 Endringer i kundenes inntakssikringer
Med fastledd økende med kundenes inntakssikringer på en eller annen måte er det
all grunn til å forvente at mange kunder vil søke å redusere sitt fastledd gjennom
nedsikring av sitt anlegg. Slik nedsikring må kundene selv dekke, og dette koster
ca 2000 kroner hos installatør.
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Sammenhengen mellom inntakssikring og maksimaleffekt i Figur 17 viser at
maksimaleffekten hos mange kunder er vesentlig lavere enn mulig effektuttak, slik
at mange kunder vil ha mulighet til nedsikring av sine anlegg.
Mengden kunder som vil ha mulighet til nedsikring vil naturligvis avhenge av antall
trappetrinn i differensieringen av fastleddet. Jo færre trappetrinn desto færre
kunder vil kunne nedsikre sine anlegg.
Når en kunde har nedsikret sitt anlegg, er dette ensbetydende med en beskjed fra
kunden til nettselskapet om at kunden ikke lenger har behov for den kanalen i
nettet som tidligere er bestilt. Lokalt innebærer dette at nettselskapet kan bruke
den frigitte kapasiteten til forsyning av nye kunder eller eventuelt for å dekke et
ønske om økt kanal i nettet fra andre kunder i området.
For nettselskapet er kundenes nedsikring av anleggene dermed ikke et problem,
men tvert i mot være en fordel.
Kunder som nedsikringer sine anlegg løper en risiko for at nettselskapet må
oppgradere nettet med tilhørende krav om anleggsbidrag ved et eventuelt senere
behov for økte inntakssikringer.
Ved etablering av ny næringsvirksomhet erfarer nettselskapene at
kunde/installasjonskonsulent i de aller fleste tilfeller installerer for store
inntakssikringer (bestiller for stor kanal i nettet). Innføring av et
sikringsdifferensiert fastledd vil gi nye kunder et økonomisk incentiv til å begrense
sin overbestilling av nettkapasitet, og dermed redusere nettselskapenes behov for
nettinvesteringer ved tilknytning av nye kunder.
Som påpekt tidligere vil en tariffering med sikringsdifferensiert fastledd først kunne
innføres når nettselskapene har full informasjon om kundenes inntakssikringer
(når AMS er ferdig installert). En rask beslutning fra NVE om at en slik tariff vil bli
innført vil gi nettselskapene flere år til å informere installatører og kunder om
endringen, og dermed kundene god tid til å tilpasse sine inntakssikringer til
dagens bruk.
Ved endringer i kundenes inntakssikringer er installatørene pålagt å rapportere
dette til nettselskapet. Mange nettselskap har imidlertid erfart at disse rutinene
ikke alltid blir fulgt.
Med sikringsdifferensiert fastledd må nettselskapene til en hver tid ha korrekt
oversikt over kundenes inntakssikringer. Rutinene knyttet til innrapportering fra
installatørene ved endringer i kundenes inntakssikringer må derfor innskjerpes.
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8.4 Kostnadsendringer for enkeltkunder
En hver endring i tariffstruktur vil nødvendigvis medføre en kostnadsøkning for
noen og en kostnadsreduksjon for andre kunder.
Forutsatt at inntekten fra dagens tariffer er rimelig rettferdig fordelt mellom de
forskjellige kundegrupper, bør en tariffering etter prinsippene foran bare i
begrenset grad omfordele inntekter mellom de forskjellige kundegrupper.
Forutsatt uendret inntekt fra en kundegruppe, vil reduksjon av energiledd ned til
nivået på marginaltapskostnaden og økning i fastledd i utgangspunktet medføre en
kostnadsøkning for kunder med lavt forbruk og kostnadsreduksjon for kunder med
stort forbruk. Husholdningskunder, fritidsboliger og energimålte næringskunder
har samme tariff i omkring halvparten av nettselskapene. Sikringsdifferensiering av
fastleddet innenfor denne kundegruppen vil i stor grad motvirke konsekvensen av
redusert energiledd og økt fastledd. Dersom dagens fastledd til denne
kundegruppen er på nivå med et framtidig fastledd for kunder med inntakssikring
opp til for eksempel 25 Ampére vil reduksjonen i energiledd endog medføre en
kostnadsreduksjon for disse kundene.
Som det fremgår av oversiktene over dagens tariffstruktur, er det meget store
variasjoner i hvordan nettselskapene har valgt å fastsette sine tariffer. Dette gjelder
både nivået på tariffene til forskjellige kundegrupper og fordelingen av inntekten
mellom de forskjellige tariffledd. Endringene i enkeltkundenes kostnader vil
dermed også bli svært forskjellige i de forskjellige nettselskapene.
Dagens effektmålte kunder har i de fleste nettselskap allerede et energiledd som
ikke er alt for mye høyere enn marginaltapskostnaden (28% av inntekten fra
dagens energiledd). For disse kundene vil dermed energiledd =
marginaltapskostnad ha liten betydning. For denne kundegruppen er det fjerning
av effektledd og økning av fastledd som kan medføre kostnadsendringer. Etter en
tilpasning av kundenes inntakssikringer, bør fjerning av effektledd og økning av
fastledd ha relativt små konsekvenser for disse kundene. Dette avhenger imidlertid
i stor grad av avregningsprinsippet for dagens effektledd. Dette kan illustreres med
følgende eksempel.
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Eksempel
2 kunder med samme maksimaleffekt og samme inntakssikring. Den ene av
kundene (A) har et tilnærmet konstant forbruk innenfor året mens den andre
(B) kun har vinterforbruk (3 måneder).
Med avregning av dagens effektledd ut fra månedlig maksimaleffekt betaler
kunde A vesentlig mer enn kunde B for effektforbruket.
Med avregning av dagens effektledd etter årets maksimaleffekt betaler de 2
like mye for effektforbruket.
Med den foreslåtte tariffstruktur vil de 2 kundene betale samme fastledd.
Eksemplet indikerer at en omlegging vil skape noe diskusjon med
sesongkunder dersom disse med dagens tariffer avregnes etter målt
maksimaleffekt pr måned.

8.5 Forbruksendringer
Den anbefalte omleggingen av tariffstrukturen medfører en betydelig reduksjon i de
energimålte nettkundenes kostnader knyttet til energiledd og en betydelig
reduksjon i de effektmålte kundenes kostnader knyttet til effektledd.
Selv om kundenes priselastisitet ikke er godt kjent, må det forventes at en slik
omlegging av tarifferingen vil medføre en økning i forbruket av elektrisitet både hos
energimålte og effektmålte kunder (effektledd oppfattes av kundene som et
forbruksavhengig tariffledd).
På kort sikt er dette positivt ved at det oppnås en bedre utnyttelse av eksisterende
nett gjennom



Riktigere bruk av oppvarmingskilde
Fjerning av feilincentivene i dagens tariffer til reduksjoner i elforbruk

Forbruksøkning vil nødvendigvis medføre at dagens ledige overføringskapasitet i
nettet raskere blir oppbrukt. Investeringer knyttet til oppgradering av
overføringskapasiteten i nettet vil dermed rykke nærmere i tid.
Hovedårsaken til dagens faktiske utskifting av eksisterende nettanlegg er
imidlertid ikke manglende overføringskapasitet, men anleggenes tekniske tilstand.
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Unntaket er nødvendige oppgraderinger ved tilknytning av ny produksjon både i
distribusjons- og regionalnett.
En omlegging vil også svekke lønnsomheten i enøk-tiltak og få konsekvenser for
etterspørselen etter fjernvarme. Men ettersom dagens energiledd representerer en
betydelig overprising av bruk av elektrisitet, vil slike endringer ikke i seg selv skape
effektivitetsproblemer.
Vi har ovenfor argumentert for at sikringsdifferensiert fastledd i liten grad vil
påvirke den løpende energibruken (kort sikt). Av alle aktuelle kandidater for
inndekning av «underskuddet», er sikringsdifferensiert fastledd det som etter vårt
syn har minst påvirkning. Det tilsier at forskriftens krav til effektiv bruk blir best
ivaretatt med en slik tilnærming.
En effektrelatert fordeling av «underskuddet» vil fordele nettkostnadene mellom
kundene i henhold til ’hvor mye’ nett den enkelte kunde etterspør. Det bidrar til
effektiv utvikling av nettet, ettersom det stimulerer kundene til å ta de langsiktige
kostnadene i betraktning når de tilpasser sitt forbruksutstyr. For eksempel må en
regne med at en del kunder trolig vil sikre ned anlegget sitt. Der hvor
nettkapasiteten allerede er knapp, betyr det at kapasitet frigjøres til glede for andre
kunder som gjerne vil øke sine uttak. Dermed blir byrdefordelingen med
nettkostnadene brakt i overensstemmelse med ’hvor mye’ nett den enkelte kunde
har behov for. I nett med god kapasitet vil ’omsikring’ uansett bidra til en mer
rettferdig byrdefordeling mellom nettkundene.
Enhver effektrelatert måte for inndekning av «underskuddet» vil stimulere
rasjonelle kunder til å tenke over om de bør redusere nett-etterspørselen. Så lenge
tariffen de møter (eller endringen i tariffkostnad) ikke er større enn kostnadene ved
etterspørselen (eller økningen i etterspørsel) medfører, leder ikke dette til
ineffektivitet i form av for lav etterspørsel etter effekt. Etter vår oppfatning oppnår vi
minst tilpasning i den løpende bruken om vi tar utgangspunkt i inntakssikringene
og ikke målinger av faktisk effektbruk.
I ordinære markeder vil den langsiktige tilpasningen (effektiv utvikling) sikres ved
at rasjonelle kunder forholder seg til forventninger om fremtidige priser når de
investerer. På den måten tar kundene hensyn til langsiktige grensekostnader uten
å møte denne som en pris i dag. Ettersom kraftnettet er et naturlig monopol vil vi
ikke oppleve at kundenes forventning til fremtidige energiledd blir noe annet enn
de kortsiktig variable kostnadene, når energileddet er korrekt fastsatt. En
differensiering av inndekningen av «underskuddet» vil bidra til å rette opp denne
’mangelen’ på en måte det er lett å argumentere for er rettferdig.
Sikringsdifferensiert fastledd kan sies å støtte opp under dette på en bedre måte
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enn alle andre effektrelaterte metoder for differensiering av bidragene til å dekke
«underskuddet».

8.6 Andre mulige konsekvenser
Mange nettselskap har i dag en mengde spesialtariffer for kunder med særegent
forbruksmønster (korntørker, vanningsanlegg, plusskunder, spesielle små kunder
osv).
Den anbefalte tariffutformingen er basert på at kundene betaler for den kanal de
har bestilt i nettet, uavhengig av bruken (fastledd) og for bruken av nettet
(energiledd). Denne tariffutformingen bør kunne fjerne behovet for spesialtariffer.
Selv med sikringsdifferensiering av fastleddene, vil de minste kundene oppleve en
til dels betydelig økning i fastledd. Foruten lave inntakssikringer har disse kundene
også ofte en meget kort brukstid på sitt forbruk. Økte fastledd for disse kundene
kan lede til at en del av kundene finner kostnaden med å være tilknyttet nettet
vesentlig større enn sin egen nytte av forbruket, og at de derfor velger å avslutte
kundeforholdet. Inntekten fra disse kundene er neglisjerbar i forhold til
nettselskapenes samlede inntekt, slik at bortfall av denne ikke vil være merkbar på
tariffnivået til resten av kundemassen.
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9 Oppsummering
Basert på prinsipielle betraktninger og analyser anbefales det at en framtidig
tariffutforming bør være den samme til alle kunder, og bestå av følgende ledd




Energiledd lik marginaltapskostnaden i nettet
o

Likt til alle kunder med uttak på samme nettnivå innenfor et
nettselskaps forsyningsområde (ingen geografisk differensiering)

o

Kan tidsdifferensieres innenfor året ut fra variasjonen i
marginaltapene og kraftpris innenfor året

Sikringsdifferensiert fastledd som i prinsipp består av 3 deler
1. Fastledd (kr/kunde) til dekning av kunderelaterte kostnader økende
med sikringsstørrelse (kostnader for måling og tilsyn økende med
kundestørrelse)
2. Fastledd (kr/Ampére) til dekning av de kundenære deler av nettet
avtagende med økende sikringsstørrelse
3. Fastledd (kr/Ampére) til dekning av administrative kostnader og
kostnader i de overordnede deler av nettet som er likt til alle kunder



Kapasitetsledd (øre/kWh eller kr/kW) som kun benyttes i perioder når
overføringsbehovet faktisk overstiger overføringskapasiteten i nettet
o

Et kapasitetsledd vil i praksis komme til anvendelse kun ved
feilsituasjoner i nettet. Dette som følge av at nettselskapene plikter
å sørge for tilstrekkelig nettkapasitet under normal drift.
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Med kostnadsstrukturen i det norske nettet vil fordelingen av inntekten mellom de
forskjellige tariffledd bli


Ca 20% fra energiledd – Energiledd lik ca 5 øre/kWh



Ca 10% fra den delen av fastleddet som skal dekke kunderelaterte
kostnader – Lik 530 kr/kunde i gjennomsnitt for alle kunder; økende
(kr/kunde) med økende inntakssikring



Ca 20% fra den delen av fastleddet som skal dekke kostnader i de
kundenære deler av nettet (avtagende i kr/Ampére, men økende i kr med
økende inntakssikring)



Ca 50% fra den delen av fastleddet som skal dekke administrative
kostnader og kostnader i de overordnede deler av nettet (likt i kr/Ampére til
alle kunder)

Dette medfører i sum et fastledd som øker fra ca 2000 kr/år for de minste kundene
til ca 180.000 kr/kW for kunder med inntakssikring lik 4000 Ampére. Omregnet til
kr/Ampére er fastleddet avtagende med økende inntakssikring.

Figur 27 Fastledd for små og mellomstore kunder
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10 Vedlegg

Inntakssikring

Tom 2x42 A /230 volt
Tom 3x25 A /230 volt
Tom 3x16 A /400 volt
Tom 2x63 A /230 volt
Tom 3x42 A /230 volt
Tom 3x25 A /400 volt
Tom 3x63 A /230 volt
Tom 3x40 A /400 volt
Tom 3x80 A /230 volt
Tom 3x50 A /400 volt
Tom 3x125 A /230 volt
Tom 3x80 A /400 volt
Tom 3x160 A /230 volt
Tom 3x100 A /400 volt
Tom 3x200 A /230 volt
Tom 3x120 A /400 volt
Tom 3x250 A /230 volt
Tom 3x145 A /400 volt

Tariff (xx i Exx
angir
maksimalt
mulig effektuttak)

Tariff ekskl. ENOVA-avgift,
forbruksavgift og mva
Fastledd [kr]

Energiledd
[øre/kWh]

Fastledd
omregnet
[kr/Ampére]
(230 V)

E10

2 130

14.59

85.2

E17

2 820

14.59

67.1

E25

4 050

14.59

64.3

E35

5 220

14.59

65.3

E50

7 140

14.59

57.1

E65

9 000

14.59

56.3

E80

10 800

14.59

54.0

E99

13 200

14.59

52.8

Tabell 17 Eidsiva Netts gjeldende tariffer til alle kunder med inntakssikring ≤ 3*250 A (230 V)

Tariff

Kundegruppe

Inntakssikring mindre Tariff ekskl. ENOVA-avgift,
eller lik
forbruksavgift og mva
230 V

NH4
NT31
NT32
NT33
NT34
NT35
NT36
NT37

Husholdning
63 Amp.
Næringskunder
Alle kunder
125 Amp.
Alle kunder
250 Amp.
Alle kunder
400 Amp.
Alle kunder
630 Amp.
Alle kunder
1260 Amp.
Alle kunder
>1260 Amp.

400 V

Fastledd [kr]

Fastledd
omregnet
Energiledd [kr/Ampére]
(230 V)
[øre/kWh]

32 Amp.

2 940

18.2

63 Amp.
125 Amp.
250 Amp.
400 Amp.
630 Amp.
>630 Amp.

22 000
35 000
45 000
70 000
135 000
170 000

8.9
8.9
8.9
8.9
8.9
8.9

176.0
140.0
112.5
111.1
107.1

Tabell 18 Vesterålskrafts gjeldende tariffer
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