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Klager på NVEs vedtak av 05.09.2000 om dispensasjon fra gjeldende forskrift for 
økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 
overføringstariffer 

 
Det vises til klage fra Prosessindustriens Landsforening (PIL) av 15.09.2000, Norske 
Skogindustrier ASA av 22.09.2000, Elkem ASA av 25.09.2000, Borregaard Industries Ltd. av 
26.09.2000 og Norsk Hydro ASA av 26.09.2000 på NVEs vedtak av 05.09.2000. Olje- og 
energidepartementet mottok klagene i oversendelse fra NVE av 27.10.2000. Statnett har i brev 
av 18.10.2000 gitt sine merknader til klagene. PIL sendte ytterligere opplysninger i brev av 
01.11.2000. NVE kommenterte disse opplysningene i brev av 16.11.2000. 
 
Alle klagene, bortsett fra klagen fra Norske Skogindustrier ASA er likelydende. Norske 
Skogindustrier viser til klagen fra Prosessindustriens Landsforening. Departementet vil av den 
grunn behandle alle klagene samlet. 
 
Statnett søkte i brev av 10.07.2000 om dispensasjon fra § 15-2 andre ledd i forskrift av 
11.03.1999 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 
overføringstariffer (tarifforskriften). Paragraf 15-2 andre ledd lyder: "Avregnet mengde skal 
være kraftverkets tilgjengelige vintereffekt. For kraftverk med kort brukstid kan likevel 
effektgrunnlaget settes lavere. For kraftverk med lavere brukstid enn 3000 timer kan 
effektgrunnlaget beregnes som midlere årsproduksjon de siste 10 år dividert med 3000 timer." 
Statnett begrunnet søknaden med at dagens effektledd bidrar til å gi incentiv til å kople ut 
effekt og disincentiv til investeringer i ny effekt. NVE innvilget dispensasjon for ett år, jf. 
brev av 05.09.2000. Det åpnes for at kraftverk med brukstid inntil 5000 timer kan avregnes 
etter midlere årsproduksjon dividert med 5000 timer (5000 timers regel). NVE anser et unntak 
som åpner for 5000 timer som en akseptabel midlertidig løsning. 



Side 2 

 
Klagernes anførsler 
 
Klagernes viktigste innvending mot å endre avregningsgrunnlaget er at dette er en vesentlig 
endring av tariffstrukturen, i retning av en ren energitariff. Den foreslåtte endringen er så 
dramatisk at det er utenfor NVEs mandat å endre disse prinsippene. En så dramatisk endring 
krever grundige utredninger med en etterfølgende politisk behandling. 
 
Klagerne har den oppfatning at et generelt tariffsystem ikke kan være utformet ut fra at 
enkelte marginale investeringer antas å komme uheldig ut. Dette fører til feil incentiv for 
investeringer i produksjon og forbruk og vil kunne føre til unødige nettinvesteringer. Samtidig 
vil det bli en betydelig subsidie for den effekten som allerede er installert. 
 
De beregningene som ligger ved NVEs dispensasjonsvedtak, og som er utarbeidet av Statnett, 
viser at den valgte modellen vil gi en betydelig omfordeling av tariffen mellom ulike 
produsenter. Det er ikke usannsynlig at vedtaket gir tarifflette til en del av de kraftverkene det 
er aktuelt å koble fra. Det er imidlertid heller ikke usannsynlig at det gir tarifføkning til 
aggregater det kan være aktuelt å koble fra. Den viktigste virkningen er imidlertid at flere 
kraftverk, hvor det ikke foreligger planer om å koble fra aggregat, får en betydelig tarifflette. 
Dette må kraftverk med høyere brukstid betale for. 
 
Klagerne mener at det ikke foreligger praktiske begrunnelser som tilsier at det skal gis 
dispensasjon fra dagens forskrift, som legger til grunn et avregningsgrunnlag på 3000 timer 
for beregning av effektavgiften. Klagerne mener også at forslaget er svært lite treffsikkert i 
forhold til formålet med å gi dispensasjon. Klagerne mener derfor kravene til å gi 
dispensasjon ikke er oppfylt, og at NVEs vedtak derfor ikke har hjemmel i regelverket. 
 
Forutsigbarhet for investeringer er en forutsetning for etablering av nye effektreserver. En 
dispensasjon fra forskriftene, som gir endringer i rammebetingelsene for ett år, skaper 
usikkerhet og vil kunne føre til at prosjekter ikke blir realisert eller at feilinvesteringer foretas. 
 
Klagerne mener at markedsmekanismene i størst mulig grad må benyttes for å sikre 
effekttilgangen. Klagerne ser derfor Statnetts arbeid for å etablere et marked for effekt som 
det viktigste verktøyet for å sikre effekttilgangen. Klagerne støtter dette arbeidet.  
 
I brevet av 01.11.2000 viser PIL til at Statnett i det nye markedet for effektreserver per i dag 
har inngått kontrakter med kunder som gir en effektreserve på i alt 1745 MW for perioden 
01.11.2000 til 31.01.2001. Av dette er 1075 MW produksjonseffekt og 670 MW 
forbrukseffekt. Forbrukseffekten er ny tilgang på effektreserve. På produsentsiden er det PILs 
inntrykk at dette er effekt som produsentene har vurdert å koble fra nettet. PIL mener 
etableringen av Statnetts effektreservemarked er det viktigste tiltaket for å sikre 
effekttilgangen kommende vinter. 
 
Statnetts merknader 
 
Statnett viser til at en situasjon med effektknapphet kaller på nye virkemidler, bl.a. for å sikre 
tilstrekkelige reserver i systemdriften. Etablering av et nytt marked for hurtig regulerbar 
reserve er et slikt virkemiddel. For bl.a. å forebygge frakopling av effekt kommende sesong 
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besluttet Statnett i tillegg å søke om å få dispensasjon fra den såkalte 3000 timers regelen, 
utvidet til 5000 timer. 
 
Statnett betrakter ikke endringen fra 3000 timer til 5000 timer som et varig tiltak, men som en 
overgangsordning. Dispensasjonen gjelder ett år. Endringen til 5000 timer var  et aktuelt 
virkemiddel som lot seg implementere på kort sikt innenfor gjeldende forskrift. 
 
Statnett er kjent med at NVE vurderer en gjennomgang av tarifforskriften. Statnett støtter 
behovet for en slik gjennomgang. En slik situasjon tilsier at risikoen for samfunnsøkonomisk 
uoptimale investeringer som følge av 5000 timers regelen bør være begrenset. 
 
Statnett påpeker til slutt at det trolig ved enhver tariffmodell for faste ledd vil kunne pekes på 
svake sider. Det samme gjelder den tariffmodell som eksisterer i år. Det kan hevdes at 
(magasin) kraftverk med høy vinterproduksjon og dermed høy tilgjengelig vintereffekt 
"straffes" i dagens tariffregime, sett i forhold til for eksempel elvekraftverk. 
 
NVEs merknader 
 
NVE viser til § 17-2 i tarifforskriften som gir NVE adgang til å gi dispensasjon. Av 
forskriften framgår det at vilkår for at en dispensasjon kan gis er at man står overfor et særlig 
tilfelle. NVE har lagt til grunn at en dispensasjon fra gjeldende forskrift som åpner for at det 
kan benyttes en 5000 timers regel vil kunne bidra til å redusere risikoen for utkobling av 
eksisterende effekt på kort sikt. Videre har NVE lagt vekt på at dispensasjonen kun skal 
gjelde for ett år. NVE har derfor vurdert det slik at man her står overfor et særlig tilfelle, og 
dermed at vilkåret for å gi dispensasjon er oppfylt. 
 
NVE har i sin vurdering av Statnett sin søknad om dispensasjon lagt vekt på at gjeldende 
regelverk gir uheldige incentiv og at det ansees som nødvendig med endringer. NVE har 
videre lagt til grunn at det ikke ville være mulig å foreta større og prinsipielle endringer i 
regelverket med virkning fra 01. januar 2001. 
 
Gjennom et hurtigarbeidende utvalg, med deltakelse fra Statnett, SFO, PIL og ENFO, som ble 
nedsatt som et ledd i arbeidet med å vurdere Statnett sin søknad, har PIL gjort rede for sine 
synspunkt. PIL mener primært gjeldende regelverk bør opprettholdes på kort sikt.  
 
Til sammenlikning med en 5000 timers regel har NVE vurdert alternative løsninger, bl.a. 
forslag fra PIL om gradvis innfasing av nye MW i avregningsgrunnlaget. PILs forslag vil 
imidlertid ikke ha noen innvirkning  for å løse problemet med utkopling av effekt på kort sikt. 
PILs forslag ble derfor ikke ansett for aktuelt som en midlertidig løsning. I tillegg har NVE 
vurdert forslag fra SFO om en 6000 timers regel og NVE sitt eget forslag om en 
unntaksordning for aggregat med svært kort brukstid. Etter de beregninger som NVE har gjort 
vil en 6000 timers regel sammenliknet med en 5000 timers regel kunne fange opp flere 
tilfeller hvor utkobling kan være aktuelt men de tariffmessige konsekvensene vil i dette 
tilfellet kunne innebære en vesentlig økning i tariffkostnadene for de kraftverk som ikke 
omfattes. Virkningene av en unntaksordning for aggregat med svært kort brukstid er per i dag 
lite utredet og en unntaksordning ble derfor ikke ansett som en aktuell løsning fra 01. januar 
2001. 
 



Side 4 

NVE har i sin vurdering av Statnett sin søknad, lagt til grunn at en dispensasjon som åpner for 
at kraftverk med brukstid på inntil 5000 timer avregnes etter midlere årsproduksjon dividert 
med 5000 timer, sannsynligvis vil fange opp de fleste tilfeller hvor utkopling er aktuelt, og 
dermed kunne bidra til å redusere risikoen for utkopling av eksisterende effekt på kort sikt. I 
tillegg har NVE lagt vekt på at de tariffmessige konsekvensene som følger direkte av en 5000 
timers regel anses å være akseptable. NVE kan i prinsippet ikke utelukke at en omfordeling av 
tariffkostnadene mellom produsenter, som følge av en 5000 timers regel kan innebære at 
aggregat, som vurderes koblet fra nettet, får økte tariffkostnader, men har ikke vurdert dette 
som et vesentlig problem på kort sikt. 
 
Når det gjelder det nye markedet for reserve effekt påpeker NVE at hensikten er å sikre at 
systemansvarlig har tilstrekkelige effektreserver. NVE mener det er viktig å skille mellom 
tiltak som er ment å bidra til at rammene for utformingen av tariffen gir minst mulig vridende 
incentiver og de tiltak Statnett iverksetter for å ivareta systemansvaret. NVE anser 
dispensasjonen fra forskriften og Statnett sin forespørsel om tilbud på effektreserver for 
uavhengige tiltak som ikke utelukker hverandre men som begge vil bidra til å sikre tilgangen 
på effekt. 
 
Departementets vurdering 
 
Innledningsvis vil departementet påpeke at et forvaltningsorgan ikke har noen plikt etter 
forvaltningsloven § 25 til å imøtegå alt det en part har anført. Departementet vil ta for seg 
klagers anførsler ut fra sakens viktighet og det som ellers er nødvendig for å begrunne 
avgjørelse i saken. 
 
Departementet legger til grunn at hovedformålet med å innvilge Statnett dispensasjon fra 
gjeldende forskrift er å redusere produsentenes økonomiske incentiv til å kople fra 
eksisterende aggregat.  
 
Tarifforskriften § 17-2 gir NVE adgang til å gi dispensasjon fra gjeldende forskrift, vilkåret er 
at man står overfor et særlig tilfelle. 
 
Departementet legger til grunn at man her står overfor et særlig tilfelle. Departementet legger 
vekt på at en dispensasjon vil kunne bidra til å redusere risikoen for utkobling av eksisterende 
aggregat på kort sikt.  
 
Departementet mener det er nødvendig med en dispensasjon for å redusere risikoen for 
utkobling av eksisterende aggregat. Departementet legger videre vekt på at dagens 
tariffstruktur gir uheldige incentiv når det gjelder effektkapasitet. Departementet mener at det 
er viktig å ikke gi økonomiske disincentiv når det gjelder å opprettholde eksisterende aggregat 
og investeringer i nye aggregat.  
 
Departementet støtter seg til NVEs vurdering av at det ikke var mulig å foreta større og 
prinsipielle endringer i regelverket med virkning fra 01. januar 2001. En dispensasjon for ett 
år, er et relativt kortvarig og lite grep. Det vil redusere risikoen for utkopling av aggregat fordi 
de økonomiske incentivene til å kople ut aggregat blir redusert. Departementets vurdering er 
at dispensasjon er en akseptabel midlertidig løsning. 
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Departementet viser til at NVE har satt i gang et arbeid med sikte på å endre tarifforskriften. 
Hensikten med endringen er å lage tarifferingsregler som gir bedre samfunnsøkonomiske 
incentiv enn de eksisterende reglene. Departementet forutsetter at bransjen deltar i dette 
arbeidet, som et ledd i å sikre at det blir foretatt grundige vurderinger før en forskriftsendring. 
 
Det er viktig å skille mellom rammevilkår som skal sørge for et effektivt marked og de 
virkemidler Statnett benytter for å oppfylle sine forpliktelser som systemansvarlig. 
Departementet mener at effektreservemarkedet og dispensasjonen fra forskriften begge er 
virkemiddel som bidrar til å øke sikkerheten i det norske kraftsystemet. Statnetts marked for 
effektreserver er et virkemiddel som skal sikre systemansvarlig tilstrekkelige effektreserver. 
Effektreservene består kun av det volum som Statnett mener er nødvendig i driftstimen. 
Tariffutformingen er et generelt virkemiddel som skal bidra til et effektivt kraftmarked. 
Endringer av tariffutformingen kan gi bedre incentiv til aktørene og dermed bidra til å bedre 
effektbalansen. 
 
Vedtak 
Departementet er kommet til at NVEs vedtak av 05.09.2000 skal stadfestes.  
 
Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke er gjenstand for 
klage, jf forvaltningslovens § 28 første ledd annet punktum. 
 
Med hilsen 
 
 
Sigurd Tveitereid (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 

Kjell M. Grotmol 
avdelingsdirektør 
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