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Klage på sentralnettstariffen for 2001 - NVEs vurdering 
Borregaard Industries Limited, Elkem ASA, Falconbridge Nikkelverk Aktieselskap, Fesil ASA, 
Forbrukerrådet, Fundia Bygg AS, Globe Norge AS, Hunsfoss Fabrikker ASA, M.Petterson & Søn AS, 
Mo Industripark AS, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Norton Lillesand, 
Prosessindustriens Landsforening (PIL), Tinfos Jernverk AS (heretter kalt Klagerne) har brakt inn 
klage til NVE vedrørende Statnett sin fastsettelse av sentralnettstariffen for 2001 og ber om at NVE 
setter Statnetts vedtak til side. Klagene er med et par unntak fremmet som likelydende brev og 
vedrører i all hovedsak de samme forhold. Vi har derfor behandlet klagene under ett. 

Statnett har i brev av 03.11.2000 gitt sine kommentarer til brev fra PIL og Norske Skogindustrier 
angående klagen på sentralnettstariffen for 2001. NVE anser Statnett sine kommentarer for å gjelde for 
også de øvrige klagene. SFO har kommet med kommentarer til klagene i brev av 26. oktober 2000. 

Bakgrunnen for klagene er Statnett sitt vedtak om sentralnettstariffen for 2001 som innebærer en 
omfordeling av kostnadene i sentralnettet mellom forbrukere og produsenter. Klagerne mener Statnetts 
vedtak ikke er i tråd med gjeldende forskrift og derfor må settes til side. 

NVE fatter vedtak med hjemmel i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 
nettvirksomheten og overføringstariffer § 17-1, jf. 12-5 sjette ledd. 

Klagerne sine anførsler 

Klagerne anfører prinsipielt at Statnett ikke har anledning til å foreta endringer i tariffen som ikke er i 
tråd med punkttariffens grunnleggende prinsipper samt føringer fra myndighetene og viser til 
St.prp.nr.100 (1990-91), energimeldingen og gjeldende regelverk. Det vises spesielt til at tariffene skal 
gjenspeile den systemmessige belastningen. 

Klagerne anfører at vedtatte harmonisering av produsentenes betaling av faste ledd i den forstand at 
gjennomsnittlig kostnad for produsentene i de Nordiske landene skal være lik målt i øre /kWh 
innebærer at det for neste år overveltes kostnader fra produksjon til forbruk i størrelsesorden 300 
MNOK og for 2002 ca. 500 MNOK, uten at dette kan argumenteres ut fra systemmessige forhold. 
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En harmonisering må ifølge Klagerne tolkes som at prinsippene for tariffering bør være så like som 
mulig i hele børsområdet og ikke lik pris for en kundegruppe. Med ulikt kostnadsnivå i stamnettene i 
de nordiske landene vil harmonisering av tariffene til produsentene innebære økt forskjell i hva 
konsumentene i Norden skal betale. Implikasjonen av en slik harmonisering er dermed at enhver 
økning i Statnett sin inntektsramme direkte blir belastet forbruk. Klagerne viser til at kostnadene ved 
Skagerrakforbindelsen som fører til en 8% økning i inntektsrammen i forhold til 2000 og eventuell ny 
mellomriksforbindelse mellom Norge og Storbritannia vil begge bli belastet forbruk i sin helhet. 

Å benytte en fordelingsnøkkel mellom produsenter og forbrukere som ikke er kostnadsbasert blir 
ifølge Klagerne å betrakte som subsidiering av en kundegruppe på bekostning av en annen. Det 
anføres at en slik subsidiering er ikke forenlig med et velfungerende kraftmarked. 

Videre ifølge Klagerne har ikke Statnett oversikt over implikasjonene av harmoniseringen. Det vises 
blant annet til at det ikke er foretatt noen utredning for å kartlegge konsekvensene av Statnett sitt 
vedtak på underliggende nettnivå. I tillegg viser Klagerne til at omleggingen ikke er treffsikker som et 
virkemiddel for å bedre den fremtidige effektbalansen. Klagerne er heller ikke enige i Statnett sitt 
argument om at behovet for kvalitet i nettet er størst for forbrukerne og at dette tilsier at forbruk skal 
belastes en større andel av kostnadene. 

Klagerne stiller spørsmål ved økt vertikal integrasjon mellom nett og produksjon gjennom Statnetts 
interne organer sammen med tariffendringen. Klagerne stiller i den sammenheng spørsmål ved 
Brukerrådet sin sammensetning og rolle og ved Statnett sin rolle generelt og ved fastsettelse av 
sentralnettstariffen. 

Avslutningsvis anfører Klagerne til at det ikke foreligger et forsvarlig faglig og formelt forankret 
grunnlag som tilsier at det kan foretas endringer i tariffen. Eventuelle endringer i tariffen må skje med 
utgangspunkt i myndighetenes målsetting. 

Statnett sine kommentarer til klagen 

Statnett viser til at ved utforming av sentralnettstariffen for 2001, som ble vedtatt i Statnetts styre den 
6. september, etter drøftelser med både kundenes organisasjoner og brukerrådsbehandling har særlig 
harmonisering av innmatingstariffen, og hensynet til effektbalansen vært viktige. 

Statnett leser klagen dithen at det er Klagerne sin oppfatning at Statnett ikke har holdt seg innenfor 
rammen av gjeldende regelverk med hensyn til tariffer som gjenspeiler systembelastningen 
(systembelastningsprinsippet) og krav om ikke-diskriminering mellom brukere av nettet.  

Slik Statnett ser det er det avgjørende spørsmålet vedrørende systembelastningsprisnipper hvor langt 
prinsippet skal gjelde ved den konkrete utformingen av tariffene og om Statnett har lagt prinsippet i 
tilstrekkelig grad til grunn ved utformingen.  

Statnett viser innledningsvis til at sentralnettstariffen består av bruksavhengige ledd og andre tariff 
ledd. Det har siden 1992 vært lagt til grunn at systembelastningsprinsippet i hovedsak tas hensyn til 
gjennom utformingen av tariffens energiledd. Energileddet står for ca. 10% av inntektene i 
sentralnettet, men kan ha langt større betydning for den enkelte kunde.  

Andre tariffledd skal dekke de residuale kostnadene i nettet. Ifølge Statnett gir imidlertid også andre 
tariffledd enn energileddet signaler til kundene. Dette gjelder brutto/netto strukturen, og muligheten 
for samordnet avregning, for de andre tariffleddene, i tillegg til tariff for reaktivt uttak og utkoblbart 
forbruk. Også de andre tariffleddene kan derfor sies i en viss grad å avspeile systembelastningen. 

Statnett begrunner fordelingen av de andre tariffleddene mellom produksjon og forbruk med: forbruk 
har større krav til leveringskvalitet, harmonisering av innmatingstariffen og hensyn til effektbalansen. 
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Ifølge Statnett har forbruk større krav til leveringskvalitet og systemsikkerhet. Dette kommer til 
uttrykk gjennom N-1 kriteriet og delvis i lastgrensesetting i systemdriften. Gjennom KILE-ordningen 
kommer det til uttrykk at forbruk har høyere avbruddskostnader og dermed større betalingsvillighet for 
nettjenester enn produksjon. Ved revisjoner tas det i større grad hensyn til forbruk enn produksjon. 

Fra 1. oktober 2000 består det nordiske kraftmarkedet av Norge, Sverige Finland og Danmark. En 
sentral utfordring ifølge Statnett er således å legge til rette for et effektivt kraftmarked på tvers av 
landegrensene. Et virkemiddel er å harmonisere tariffene i stamnettene. 

Statnett viser til at spørsmålet om harmonisering står i fokus både i Norden og EU og at man har valgt 
å legge fokus på tariffen til produsentene. Dette begrunnes med at tariffen til produsentene anses for å 
ha størst betydning i forhold til målet om effektivt kraftmarked. 

Målsettingen for de nordiske landene er en innmatingstariff som ligger innefor intervallet 0,5 øre/kWh 
+/- 0,3 øre/kWh. Statnett vil i første omgang i 2001 innføre en gjennomsnittlig innmatingstariff lik 
0,94 øre/kWh. Mens målet for 2002 er en gjennomsnittlig innmatingstariff lik 0,8 øre/kWh. For 2001 
innebærer harmoniseringen en fordeling på 40/60 mellom produksjon og forbruk av tariffinntektene 
fra andre tariffledd. Eller en omfordeling på ca. 200 mill. i disfavør av uttak i forhold til 2000. 

Ifølge Statnett er det ikke riktig at nye investeringer nødvendigvis blir fullfinansiert av uttak. Det vises 
i den sammenheng til at en eventuell kabelforbindelse mellom Norge og England skal finansieres 
gjennom langsiktige avtaler om leie av overføringskapasitet. 

Hvorvidt en modell hvor produsentene betaler lik innmatingstariff er riktigere enn en prosentvis 
fordeling er det ulike meninger om. Statnett vil derfor over tid også se på den prosentvise fordelingen i 
sammenheng med den harmoniserte tariffen for innmating. Uansett må også den prosentvise 
fordelingen kunne sammenliknes med andre land det er naturlig å sammenligne seg med. 

Statnett mener at konsekvensene av harmonisering er grundig behandlet i ulike fora. De totale 
omfordelingsvirkningene er illustrert og kommunisert. Statnett har lagt vekt på å synliggjøre hvordan 
endringen slår ut for enkeltkunder tilknyttet sentralnettet, noe som er en viktig indikator for virkningen 
på lavere nettnivå. Statnett har ikke sett på det som en avgjørende prioritering å analysere hvordan 
lavere nettnivå fordeler sine inntektsrammer.  

Det er ifølge Statnett et poeng at kraftmarkedet, kraftsystemet og tariffen er i en dynamisk utvikling 
hvor det ikke kan gis noen garanti for at en kundegruppe skal svare for en fast andel av residual tariff. 

Statnett viser til at punkttariffsystemet skal sørge for at en kunde møter samme kostnad ved overføring 
uavhengig av avtaler om kjøp og salg av kraft. Tariffen for 2001 er ikke i strid med dette prinsippet. 

Å bidra til økt vertikal integrasjon har ikke vært Statnetts intensjon. Statnett kan heller ikke se at så er 
tilfelle. Statnett viser til at Brukerrådet anses som et viktig organ med en spesiell stilling i forhold til 
Statnett sitt styre. Statnett er imidlertid selv ansvarlig for de valg som tas blant annet når det gjelder 
utforming av sentralnettstariffen. Statnett mener derfor at det må være tyngden på argumentene fra 
Brukerrådet som er avgjørende.  

NVEs kommentarer og vurderinger 

NVE vil i det følgende gi sine kommentarer og vurderinger til de forhold som berører tariffutforming, 
forhold til gjeldende regelverk og sentralnettstariffen for 2001. NVE vil ikke gi nærmere kommentarer 
til spørsmål vedrørende Brukerrådets sammensetning og rolle. 
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Målsetting og bakgrunn for dagens tariffstruktur: 

Overføringstariffene skal i første omgang skal legge til rette for en effektiv kraftomsetning gjennom å 
sikre alle som ønsker det adgang til nettet på like vilkår. Å fremme et effektivt kraftmarked er et av 
tariffsystemets aller viktigste oppgaver. Et ufravikelig krav i så henseende er at tariffene fastsettes 
uavhengig av hvem som er formelle parter ved kjøp og salg av kraft.  

Punkttariffsystemet sikrer alle adgang til nettet på like vilkår gjenom at en kunde i tilknytningspunktet 
betaler samme tariff uavhengig av avtaler om kraftsalg/kraftkjøp. Punkttariffsystemet legger således til 
rette for en effektiv kraftomsetning. 

Videre kan det med bakgrunn i energiloven med forarbeider, forskrifter til energiloven m.m avledes 
følgende overordnede målsetting for overføringstariffene: 

− bidra til en samfunnsøkonomisk riktig utnyttelse og bygging av overføringsnett 
− sikre netteier kostnadsdekning og gi rimelig avkastning på investert kapital ved effektiv drift 
− unngå diskriminering av kunder 

Ved utformingen av overføringstariffene må det dermed tas hensyn til effektivitet og fordeling. Målet 
om effektivitet sikres gjennom tariffer som i størst mulig grad gjenspeiler belastningen på nettet og 
innebærer at tariffen så langt som mulig bidrar til å fremme en effektiv utnyttelse av eksisterende nett. 
At overføringstariffen skal sikre netteier kostnadsdekning samt gi en rimelig avkastning ved effektiv 
drift innebærer at nettets residuale kostnader må fordeles mellom kundene. 

Ikke- diskriminerende tariffer er et viktig krav i forhold til målet om å fremme et effektivt 
kraftmarked, og sikre alle adgang på like vilkår. Ikke-diskriminering er også av betydning i forhold til 
fordeling av nettets kostnader mellom ulike kundegrupper. Forskjeller i tariffen mellom ulike kunder 
må fastsettes ut fra objektive kriterier. 

Bakgrunnen for dagens tariffstruktur (med variable og faste ledd) tar utgangspunkt i økonomisk teori 
som sier at samfunnsøkonomisk optimal ressursbruk oppnås ved at prisen på et gode (her 
kraftoverføring) settes lik marginalkostnaden ved å frembringe gode for konsum. Prinsippet påvirkes 
ikke av hvorvidt en slik pris gir kostnadsdekning. I de tilfeller hvor marginalkostnaden er lavere enn 
enhetskostnaden (gjennomsnittskostnaden) må kostnadsdekningsproblemet løses særskilt. Uansett 
løsning som velges er en målsetting at denne i minst mulig grad påvirker bruken av nettet og på denne 
måten gir lavest mulig effektivitetstap.  

Gjeldende regelverk: 

Av §12-1 i tarifforskriften fremgår det at alle nettselskap er ansvarlige for at det utarbeides 
overføringstariffer som er punktbaserte etter visse prinsipper. Blant disse prinsippene er at 
”nettselskapet må ikke diskriminerer brukere av nettet”, ” tariffen bør i størst mulig grad gjenspeile 
belastningen på nettet” og ”tariffene skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnader innenfor 
tildelt inntektsramme, kostnader i overliggende nett og lovpålagt enøk”. 

Videre heter det at tariffen skal bestå av bruksavhengige tariffledd som varierer med kundens løpende 
uttak eller innmating av energi, og andre tariffledd. Bruksavhengige tariffledd er energiledd (som 
fastsettes på grunnlag av marginale tapsprosenter i nettet) og kapasitetsledd (som skaper balanse 
mellom overføringsbehov og overføringskapasitet). Energileddet bør i prinsippet beregnes individuelt 
for hvert tilknytningspunkt og gjenspeile marginale kostnader som følge innmating eller uttak av kraft 
i punktet. Energileddet vil dermed reflektere verdien av den systemmessige belastningen som følge av 
den løpende utvekslingen i punktet. Kapasitetsledd benyttes i dag kun i sentralnettet (i form av 
områdepriser) og kommer til anvendelse når overføringsbehovet overstiger overføringskapasiteten.  
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Andre tariffledd har først og fremst som funksjon å sikre netteier kostnadsdekning. I henhold til 
tarifforskriften skal andre tariffledd bestå av fastledd (fast beløp i avregningsperioden) og tariffledd 
relatert til målt eller installert effekt. For uttak i sentralnettet skal andre tariffledd fastsettes med 
utgangspunkt i kundens effektbelastning. Tilsvarende for innmating skal i henhold til forskriften 
avregnet mengde være kraftverkets tilgjengelige vintereffekt. 

Sentralnettstariffen for 2001  

Fra 01.01.98 ble det innført punktbaserte energiledd i sentralnettet. Dette innebærer at det er beregnet 
en egen tapsprosent for hvert enkelt utvekslingspunkt i sentralnettet. Tapsprosentene er positive eller 
negative, ettersom innmating eller uttak i punktet bidrar til å øke eller redusere overføringstapene i 
nettet. Tapsprosenten er symmetriske om null, med andre ord har energiledd for innmating og uttak i 
samme punkt samme absoluttverdi, men motsatt fortegn. Overgangen til punktbaserte energiledd har 
ført til at den løpende belastningen som innmating og uttak påfører nettet i det enkelte punkt 
reflekteres i større grad enn tidligere. 

Grunnlaget for andre tariffledd blir bestemt av nettets kostnader (gjennom tildelt inntektsramme) 
fratrukket inntektene fra energiledd. I sentralnettet består andre tariffledd av tilknytnings- og 
effektledd. Disse er relatert til målt effektbelastning og tilgjengelig vintereffekt for henholdsvis uttak 
og innmating av kraft. Til tross for at det er like satser for innmating og like satser for uttak reflekterer 
avregningsgrunnlaget for disse tariffleddene indirekte brukstiden.  

Inntektene fra tilknytnings- og effektledd har som hovedformål å sikre Statnett kostnadsdekning. 
Satsene for tilknytnings- og effektleddene for henholdsvis uttak og innmating angir derfor en fordeling 
av nettets kostnader mellom uttak og innmating. 

Det er NVE sin vurdering at Statnett sin vedtatte sentralnettstariff for 2001 ikke innebærer endringer i 
prinsippet for avregning av innmating og uttak. Tariffene er fortsatt relatert til henholdsvis tilgjengelig 
vintereffekt og målt effektbelastning. Harmoniseringen av tariffene målt i øre/kWh har kun betydning 
for fordelingen av kostnader mellom innmating og uttak. 

Verken i st.prp.nr. 100 om omorganiseringen av Statkraft, energilovens forarbeider eller i forskriften 
er det nedsatt noe prinsipp eller gitt klare føringer og regler for hvordan de faste kostnadene i nettet 
skal fordeles mellom ulike kunder. Den mest relevante bestemmelsen synes å være 
energilovforskriftens bestemmelse om at ”konsesjonæren ikke må diskriminere brukere av nettet men 
tilby like tariffer justert for forskjeller i brukstid, leveringskvalitet, m.v.” Etter NVEs vurdering kan 
denne bestemmelsen ikke forstås slik at kostnadene i en konsesjonærs nett skal fordeles prosentvis likt 
mellom innmating og uttak. En slik fordeling ville for eksempel kunne gi helt urimelige tariffer for 
produsenter i de fleste distribusjonsnett og regionalnett. Vi vil i denne sammenheng vise til at NVE i 
tidligere retningslinjer og i nåværende forskrift av 11. mars 1999 har gitt regler om at sentralnettets 
innmatingstariffer skal være retningsgivende for andre tariffledd ved innmating i regional- og 
distribusjonsnett. Det er således praktisert en harmonisering av tariffene for innmating mellom de 
ulike nettnivåene i Norge. Det bør allikevel bemerkes at sentralnettet skiller seg fra regional- og 
distribusjonsnettene i den forstand at sentralnettet er langt mer balansert i forholdet mellom innmating 
og uttak enn de underliggende nettnivåene.  

Som følge av bestemmelsen om at sentralnettets innmatingstariffer er retningsgivene for innmating i 
regional- og distribusjonsnett vil fordeling av kostnadene og størrelsen på innmatingstariffen i 
sentralnettet få konsekvenser for fordeling av kostnader i underliggende nettnivå. NVE vil i den 
sammenheng vise til at tariffen for innmating i sentralnettet har variert fra 68 kr/kW i 1992 til 39 
kr/kW i 1998 og ligger for 2001 på 58 kr/kW. NVE kan ikke se at hensynet til underliggende nett kan 
tillegges avgjørende vekt i vurdering av fordeling av kostnadene for 2001.  
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Konklusjon 

Statnett har ved fastsetting av sentralnettstariffen for 2001 lagt vekt på forbrukerenes høyere krav til 
leveringskvalitet, harmonisering av innmatingstariffene i Norden og hensynet til effektbalansen. Etter 
NVEs vurdering er dette relevante hensyn som innenfor rammen av energiloven og gjeldende 
forskriftsbestemmelser kan tillegges vekt ved fastsetting av kostnadsfordelingen mellom 
kundegrupper. NVE vil her vise til at kravet om ikke diskriminering i energilovforskriften ikke kan 
forstås slik at dette kravet tilsier en bestemt kostnadsfordeling mellom innmating og uttak.  

NVE har ikke vurdert om den kostnadsfordelingen Statnett har lagt til grunn for 2001 er den mest 
optimale eller om det er andre hensyn som burde vært tillagt større vekt. Vi vil i denne sammenheng 
vise til at NVE har startet opp et arbeid for å gjennomgå tarifforskriften med særlig fokus på 
sentralnettstariffen. I dette arbeidet er alle relevante parter invitert til aktiv deltakelse. Vi finner det 
naturlig at en i dette arbeidet vurderer i hvilken grad forskriftene nærmere bør ange hvilke forhold som 
skal tillegges vekt ved kostnadsfordelingen. Utfallet av dette arbeidet vil få betydning for 
tariffutformingen for 2002.  

Ut fra en samlet vurdering finner ikke NVE at det foreligger et faglig grunnlag for å pålegge Statnett å 
gjøre om styrets vedtak om sentralnettstariffen for 2001. Vi vil imidlertid understreke at denne 
vurderingen kun gjelder den konkrete tariffutformingen for 2001. 

Vedtak 

NVE finner ikke grunnlag for å pålegge Statnett å endre den vedtatte sentralnettstariffen for 2001. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jan Moen 
avdelingsdirektør 

Arne Venjum 
fung. seksjonssjef 

 

 

 

kopi: Olje- og energidepartementet 
 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 
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