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Klage på NVEs vedtak av 27.11.2000 angående sentralnettstariffen for 2001 

Olje- og energidepartementet viser til klage fra Prosessindustriens Landsforening (PIL) av 
19.12.2000 på Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt vedtak av 27.11.2000 
angående sentralnettstariffen for 2001. NVE fattet vedtak om at det ikke var grunnlag for å 
pålegge Statnett SF (Statnett) å endre sentralnettstariffen for 2001.  
 
PIL opplyser at klagen gjelder på vegne av alle medlemsbedriftene som opprinnelig klagde 
Statnetts fastsettelse av sentralnettstariffen for 2001 inn for NVE. Disse medlemsbedriftene er 
Borregaard Industries Ltd., Elkem ASA, Falconbrigde Nikkelverk Aktieselskap, Fesil ASA, 
Fundia Bygg AS, Globe Norge AS, Hunsfoss Fabrikker ASA, M. Pettersen & Søn AS, Mo 
Industripark AS, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindistrier ASA, Norton Lillesand og Tinfos 
Jernverk AS, i tillegg klagde Forbrukerrådet. Statnettkundenes Fellesorganisasjon 
kommenterer de opprinnelige klagene i brev av 26.10.2000. Statnett har i brev av 15.01.2001 
opplyst om at de ikke ønsker å komme med ytterligere kommentarer til klagen og viser til 
brev til NVE av 03.11.2000, hvor PILs klage kommenteres. 
 
Olje- og energidepartementet fikk oversendt klagen fra NVE i brev av 25.01.2001. 
 
PILs klage 
PIL viser til St. prp. nr. 100 (1990-91), samt til energilovforskriften § 4-4. Ut i fra dette vil 
PIL påpeke at Statnett må legge det såkalte systembelastningsprinsippet til grunn ved 
utforming av tariffen. PIL framholder at Statnetts tariff for 2001 ikke er i tråd med 
energilovforskriften § 4-4 b annet ledd. PIL bestrider ikke Statnetts rettslige kompetanse til å 
fastsette tariffer, men de mener at endringene er svært store og at de ikke er godt nok 
begrunnet. 
 
Videre mener PIL at uansett begrunnelse er overveltingen så stor at den må underlegges en 
politisk behandling. PIL mener at Statnett har foretatt politiske grep som fører til store 
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omfordelingsvirkninger. Dette er utenfor Statnetts mandat. PIL mener at Statnett 
diskriminerer mellom to brukergrupper i nettet. 
 
Leveringskvalitet 
PIL oppfatter det slik at Statnetts hovedbegrunnelse for å endre sentralnettstariffen er at de 
mener at forbruk har størst behov for kvalitet i nettet. 
 
PIL mener for det første at det må trekkes et skille mellom begrepene "kvalitet i nettet" og 
"behovet for overføringskapasitet". Sentralnettet er bygget for å overføre kraft fra områder 
med overskudd av kraft til områder med underskudd. Dersom det er begrenset 
overføringskapasitet, slik at det blir flaskehalser i nettet, vil kraftproduksjon bak flaskehalsen 
få redusert verdi. Gjennom investeringer i overføringskapasitet økes verdien av 
produksjonsressursene. For forbruk bak en slik flaskehals vil kraftkostnadene øke. At forbruk 
i underskuddsområder samtidig kan få redusert sine kraftkjøpskostnader forandrer ikke den 
realitet at produksjon er helt avhengig av og tjener på at det er overføringskapasitet 
tilgjengelig. 
 
"Kvalitet i nettet" må derfor først og fremst henspeile på at de linjene som er bygget har en 
stand som gjør at de ikke faller ut eller gir andre feil i nettet. Produsentene er i høyeste grad 
også avhengig av slik kvalitet. Dersom nettet faller ut i høylastperioder vil høyt priset 
produksjon forskyves til perioder med lavere priser. 
 
Så godt som alle de norske smelteverkene er bygget i tilknytning til vannkraftanlegg, på et 
tidspunkt da det ikke var kraftlinjer fra disse områdene til andre steder i landet. Utbyggingen 
av linjenettet har i hovedsak skjedd uavhengig av etableringen av denne industrien. Det er 
muligheten til å overføre kraft fra kraftanleggene i distriktene til bysentra, og kravene til 
leveringskvalitet i denne overføringen, som har generert de store kostnadene i nettet. 
 
Beslutningsstrukturen for nettutbygging er i dag tuftet på andre og mer markedsbaserte 
prinsipper enn N-1 kriteriet. PILs oppfatning er at Statnett argumenterer for at forbrukerne 
skal betale for systemplanleggernes overinvesteringer i nett i en sentralisert 
beslutningsstruktur før markedsreformen av 1991. 
 
Harmonisering av innmatingstariffene i Norden 
Tariffendringen innebærer en "harmonisering" av gjennomsnittsnivåene for de faste 
tariffleddene for produksjon. Statnetts inntektsramme forandres ikke som følge av 
tariffvedtaket. Når kostnadene i Norge er mye høyere enn i Sverige som følge av fjorder, fjell 
og klima betyr det at tariffene for forbrukerne øker. Forskjellene mellom de norske og andre 
nordiske lands forbrukere blir dermed større i norske forbrukeres disfavør. 
 
Skulle en lage like konkurranseforhold for aktørene er det en riktig tilnærming å begynne med 
industrien. Industrien er vesentlig mer konkurranseutsatt. Industri blir lagt ned og 
produksjonen flyttes til andre steder. Den stedbundne norske vannkraftproduksjonen kan ikke 
flyttes. 
 
Det er PILs oppfatning at dersom det skal gjøres endringer i tariffen, bør det ha sin 
begrunnelse i kostnadsmessige eller systemmessige forhold i nettet. Å bruke 
konkurransepolitikk som begrunnelse for å endre tariffene, er derfor tvilsomt. 
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Konkurransepolitikk ligger også utenfor Statnetts kompetanseområde. Ovennevnte viser at 
Statnetts analyse av de konkurransemessige forholdene må ha vært svært mangelfull. 
 
I tillegg er tariffstrukturen for de faste leddene ikke blitt mer lik. I Sverige har de en sterk 
geografisk differensiering av de faste leddene i tariffen, noe PIL sammen med sentrale 
myndigheter har tatt til orde for også i Norge. Satsene på de faste leddene for forbruk i 
sentrale strøk i Sør-Sverige er inntil 10 ganger satsene for forbruk i Nord-Sverige. Tilsvarende 
er satsene for produksjon i Nord-Sverige inntil 10 ganger høyere enn i Sør-Sverige. Lave 
gjennomsnittlige tariffer for svenske produsenter skyldes lave tariffer for forbruksnære 
kjernekraftverk i Sør-Sverige. Vannkraften i Nord-Sverige har derimot tariffer som er like 
høye som tariffene for norske vannkraftverk. 
 
Norske produsenter har argumentert for at de må ha konkurranselikhet ut fra et 
gjennomsnittsnivå for svenske produsenter. I realiteten er det stor forskjell på hva vannkraft i 
nord og kjernekraft i Sør-Sverige betaler. De nordsvenske verkene ligger, på linje med norske 
verk, langt fra de tunge forbruksområdene. I konkurransen med de nordsvenske verkene vil 
den norske omleggingen gi norske kraftverk en konkurransefordel i forhold til tilsvarende 
konkurrenter i Sverige. I realiteten er det derfor misvisende å snakke om "harmonisering" av 
tariffene på nordisk nivå.  
 
Hensynet til effektbalansen – økte effektinstallasjoner 
Statnett har etablert et marked for reserveeffekt. Samlet har det gitt 670 MW ny 
forbrukseffekt. Dette er effekt som ikke ville vært der uten det nye effektmarkedet. I tillegg er 
det 1070 MW effekt som produksjonssiden i alle fall har antydet at de ellers ville koblet fra 
nettet. PIL mener at etableringen av dette markedet er svært positivt. Dette er et målrettet og 
treffsikkert tiltak. 
 
Generelle tiltak i form av tariffendringer er ikke treffsikre med tanke på å frambringe ny 
effekt. Etableringen av effektreservemarkedet har overflødiggjort behovet for tariffjusteringer 
med sikte på å sikre effekttilgangen på kort sikt. Statnett sier i tillegg eksplisitt at de ikke har 
ansvar for den langsiktige effektbalansen. 
 
Den eneste virkningen av dette tiltaket blir dermed at produsentene gjennom sin fokusering på 
effektsituasjonen, har fått en betydelig reduksjon i tariffene for eksisterende 
produksjonskapasitet. Dette er, med enkelte unntak, produksjonskapasitet det aldri vil være 
aktuelt å koble fra nettet på grunn av tariffen. 
 
Statnetts argumentasjon om at tariffendringen delvis er motivert ut fra ønsket om å gi insentiv 
til økt effektinstallasjon er etter PILs mening for dårlig fundert, og bør derfor ikke tillegges 
vekt. 
 
Produsentenes incentiver og Statnetts effektivitet 
Statnett har ikke presentert noen spesifikk argumentasjon for hvorfor det nå i praksis settes et 
tak i NOK for hva produksjon gjennomsnittlig skal betale i innmatingstariff. De har henvist til 
at de nordiske nettselskapene (inkludert dem selv) har blitt enige om at gjennomsnittlig 
betaling av faste ledd i tariffen for produsentene innen hvert av de nordiske landene, skal være 
0,5 ± 0,3 øre/kWh innen 2002. For Norge har man beregnet at produsentene (på alle nettnivå) 
i snitt betaler 1,08 øre/kWh i 2000. For 2001 skal nivået ned til 0,94 øre/kWh, for derfra å gå 
ned til 0,8 øre/kWh i 2002. 
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Tidligere dekket forbruk og produksjon om lag halvparten av inntektene på de faste leddene 
hver. Da hadde begge kundegrupper interesse av å begrense kostnadene i sentralnettet. I 
tillegg hadde Statnett, produsentsiden og forbrukssiden felles interesser i å gå inn for en 
samfunnsøkonomisk optimal utbygging av overføringsnettet. Selv om den enkelte aktør alltid 
vil argumentere for investeringer i nett som er til deres egen fordel, innebar 
kostnadsfordelingen at øvrige produsenter måtte bære halvparten av kostnadene ved en enkelt 
produsents ønsker. Dette la en demper på produsentsidens samlede ønsker om nettutbygging. 
 
Nå vil produsentenes tariffer bli helt uavhengige av kostnadsnivået i Statnett, og forbrukerne 
vil betale for alle kostnadsøkninger og alle investeringer som øker Statnetts inntektsramme. 
Den enkelte produsent vil, uten tariffmessige konsekvenser for seg selv eller andre 
produsenter, kunne presse på for at Statnett skal bygge kraftlinjer ut fra et overskuddsområde. 
Det vil øke prisene og dermed verdien av kraftproduksjonen i området. Ved økt 
inntektsramme som følge av denne type utbygging av nettet, vil forbrukerne alltid måtte 
betale for mer enn de får, mens produsentene vil få mer enn de betaler for. For industri i 
overskuddsområder vil det bli dobbelt ille fordi industrien både må betale for linjene, og 
betale den økte kraftprisen som er resultatet av linjebyggingen. 
 
Ettersom forbrukssiden vil betale alle økninger i inntektsrammen, vil produsentenes incentiv 
til å bidra til at Statnett blir effektivt drevet reduseres. Nettkundenes rolle som korrektiv og 
supplement til NVEs monopolkontroll, der produsentene så langt har vært aktive, blir nå 
overlatt til forbrukssiden. Dette er ekstra uheldig, fordi produsentsiden består av store 
ressurssterke aktører som kunne ha mulighet til å bidra til å legge trykket på effektiviteten i 
Statnetts organisasjon. Forbrukssiden er i større grad fragmentert. 
 
Incentivstrukturen rundt Statnetts virksomhet er derfor forrykket. Med dette legger vi 
grunnlaget for en samfunnsøkonomisk uoptimal nettutbygging, og et mindre effektivt drevet 
Statnett. Det vil kunne medføre en uoptimal utnyttelse av samfunnets ressurser på dette 
området. Statnett vil kunne motvirke dette gjennom å vise en klar og entydig evne til 
kontinuerlig effektivisering og kun gjennomføring av strengt samfunnsøkonomisk optimale 
investeringer. Gjennomføring av denne oppgaven, og kommunikasjon av resultatene, blir 
imidlertid vanskeliggjort etter at tariffvedtaket har svekket tilliten til selskapets nøytralitet, en 
tillit som er helt nødvendig for et nettselskap som Statnett. 
 
Konklusjon 
PIL konkluderer med at det ikke må gjøres endringer i tariffen for 2001. PIL ber derfor OED 
om å sette Statnetts vedtak for tariffen for 2001 til side. Mens det arbeides videre med en 
tariffmodell som er robust over tid og som tar hensyn også til forbrukernes interesser, må 
dagens tariffregime videreføres med den fordelingsnøkkelen for kostnadene som er lagt til 
grunn for 2000. 
 
Statnetts merknader 
Statnett viser til at de for 2001 har hatt, som tidligere år, en omfattende prosess gjennom 
drøftelser med kundenes organisasjoner og brukerrådsbehandling før tariffen ble vedtatt i 
Statnetts styre 6. september 2000. 
 
PIL og SFO representerer forskjellige interesser i spørsmålet om utforming av tariffen. Slik 
Statnett opplever SFO er deres argumentasjon i stor grad produsentrelatert, mens PIL på sin 
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side taler på vegne av de store forbrukerne. Disse interessemotsetningen er for Statnett, som 
ansvarlig for utforming av tariffen klare, men vanskelig å forene. 
 
Forholdet til det formelle rammeverk 
Statnett opplever det ikke slik at PIL bestrider Statnetts rettslige kompetanse til å fastsette 
sentralnettstariffen. Derimot oppfatter Statnett det slik at PIL mener at Statnett  ikke holder 
seg innenfor rammen av gjeldende regelverk på to punkt. Dette gjelder det såkalte 
systembelastningsprinsippet og forholdet til diskriminering mellom brukere av nettet. 
 
PIL viser til St. prp. nr. 100 (1990-91) samt til energilovsforskriften § 4-4 som grunnlag for at 
Statnett må legge det såkalte systembelastningsprinsippet til grunn for utformingen av 
tariffen. 
 
Statnett viser til at ordlyden er klar og det er ikke noe tvil om at systembelastningsprinsippet 
skal legges til grunn. Det avgjørende spørsmålet må være hvor langt prinsippet rekker i den 
konkrete utformingen av tariffen, og om Statnett gjennom utformingen av tariffen har lagt 
prinsippet i tilstrekkelig grad til grunn. Etter Statnetts oppfatning har en utvilsomt gått langt 
nok. 
 
Det foreligger ingen forarbeider til energilovforskriften som gir en nærmere forklaring på hva 
som er ment med systembelastningsprinsippet. Slik sentralnettstariffen har vært utformet 
siden 1992 er det lagt til grunn at systembelastningsprinsippet i hovedsak hensyntas gjennom 
utformingen av tariffens energiledd.  
 
Energileddet står for ca. 10 % av inntektene til sentralnettet. Det er imidlertid viktig å merke 
seg at for den enkelte kunde har energileddet ofte langt større betydning. En gjennomgang av 
inntektsstrukturen i sentralnettet i årene 1998 og 1999 illustrerer dette. Energileddets andel av 
totale kostnader for de 10 største kundene varierte i 1998 fra 2 % til 24 %, mens det i 1999 
varierte fra – 1 til 17 %. For enkelte andre kunder er variasjonene enda større. Dette viser at 
energileddet som er utformet for å gjenspeile systembelastningen i nettet, gir betydelige utslag 
for enkelte kunder. 
 
Når det gjelder diskrimineringsproblematikken er det PILs oppfatning at Statnett bryter 
energilovforskriften § 4-4 b. PIL sikter her til omfordelingen mellom forbruk og produksjon 
som gjennomføres som en konsekvens av tariffastsettelsen for 2001. Forbruk må bære en 
merbelastning gjennom de faste leddene i tariffen på ca. 200 millioner kr i sentralnettet i 
forhold til tariffen i 2000. Det er PILs påstand at Statnett gjennom en slik omfordeling driver 
fordelingspolitikk og at dette ikke er Statnetts oppgave. 
 
Statnetts begrunnelse for en slik omfordeling av tariffen mellom produksjon og forbruk i 
forhold til tidligere år er tredelt. Forbruk har større krav til leveringskvalitet, harmonisering av 
innmatingstariffen og hensynet til effektbalansen. 
 
Leveringskvalitet 
Statnett er av den oppfatning at forbruk jevnt over har større krav til leveringskvalitet og 
systemsikkerhet enn produksjon. Dette kommer i praksis til uttrykk gjennom N-1 kriteriet i 
utbygging og delvis lastgrensesetting i systemdriften. At forbruk generelt sett har høyere 
avbruddskostnader enn produksjon og dermed større betalingsvillighet for nettjenester, 
kommer også til uttrykk gjennom modellen NVE nå utarbeider med kvalitetsjusterte 
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inntektsrammer for ikke-levert energi. Det er også et moment at Statnett i forbindelse med 
tillatelser til revisjoner i større grad tar hensyn til forbruk enn produksjon. 
 
Harmonisering 
Kraftmarkedet har endret seg betydelig siden energiloven trådte i kraft i 1991. I 1996 fikk 
Norge og Sverige en felles markedsplass for krafthandel. I 1998 ble Finland en del av denne 
markedsplassen. Fra høsten 2000 ble også hele Danmark integrert i det nordiske markedet. 
 
Utvidelsen av markedet stiller større krav til de systemansvarlige nettselskapene. En sentral 
utfordring er å legge til rette for et mer effektivt marked på tvers av landegrensene. Et 
virkemiddel er å harmonisere tariffene i stamnettene. Dette har hatt sentral fokus i Norden de 
siste årene. Harmonisering av tariffene har nå også fått høyeste prioritet av EU-kommisjonen i 
forbindelse med implementering av EU direktivet vedrørende åpning av det europeiske 
kraftmarkedet. Når det gjelder harmonisering av stamnettstariffene har man i Norden og 
Europa valgt å legge fokus på tariffen til produsentene. Flere analyser peker på at 
harmonisering for produksjon er mest vesentlig i forhold til målet om et effektivt kraftmarked. 
Det har derfor vært et samarbeid de nordiske systemansvarlige imellom, der en har kommet 
fram til en felles modell for en harmonisert residual for produksjon. 
 
Statnett deler ikke PILs oppfatning av at en harmonisering av innmatingstariffen innebærer en 
disharmonisering på uttakssiden. Uttakstariffene på de ulike stamnettene i Norden gir ikke et 
entydig bilde av hvilket nivå det er på tariffene til forbrukere i de ulike landene. For eksempel 
er det ikke forbruk knyttet direkte til det svenske stamnettet. En sammenlikning av tariffer 
mellom store forbrukere i Norden vil derfor måtte inkludere tariffene på lavere nettnivå enn 
stamnettet. 
 
I fordelingen av kostnader mellom aktørene legger Statnett til grunn at de nordiske 
systemansvarlige nettselskapene er enige om at innmatingstariffen skal ligge innenfor  
intervallet 0,5 øre/kWh +/- 0,3 øre/kWh fra og med 2002. Norske produsenter betalte i 
gjennomsnitt 1,08 øre/kWh i 2000 (ekslusive mer-/mindreinntekt). Det harmoniserte nivået 
for innmating gjelder etter NVEs forskrift all produksjon i Norge uavhengig av nettnivå. 
 
Når det gjelder fordeling av kostnader på sentralnettet mellom innmating og uttak i 2000, så 
betalte hver kundegruppe 50 %. Med modellen som legges til grunn for 2001, med en 
gjennomsnittlig innmatingstariff på 0,94 øre/kWh, vil fordelingen bli slik at innmating betaler 
ca. 40 % og uttak betaler ca. 60 % av tariffinntektene fra de faste leddene. 
 
Omfordelingen mellom innmating og uttak fra 2000 til 2001 vil være ca. 200 mill. kr i 
sentralnettet i disfavør av uttak, referert foreløpig budsjett for 2001. Dette innebærer at 
innmating dekker omtrent samme prosentmessige andel av kostnadene som i det svenske 
stamnettet, men en større andel enn de andre nordiske landene. Med så store omfordelinger 
som det her legges opp til, har Statnett lagt opp til at endringene bør skje over to år. Dvs. at 
produsentene møter en gjennomsnittlig innmatingstariff for 2001 på 0,94 øre/kWh. 
 
PIL understreker i sin klage at en harmonisering ikke betyr at det skal være lik pris for en 
kundegruppe i børsområdet, slik Statnett etter PILs oppfatning legger opp til for 
produsentene. Statnett mener ikke at det nødvendigvis skal være lik pris. For øvrig registrer 
Statnett at PIL og Statnett har forskjellig definisjon av begrepet harmonisering. 
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Statnett har foretatt en harmonisering der man på produsentsiden får en likere 
innmatingstariff. Harmoniseringsmodellen innebærer at innmatingstariffen kan variere fra 0,2 
til 0,8 øre/kWh i de nordiske land. For sentralnettstariffens del legger Statnett opp til en 
innmatingstariff fra 2002 i toppen av dette båndet på 0,8 øre/kWh. Slik Statnett ser det er det 
ikke et mål i seg selv at innmatingstariffen skal være den samme i alle nordiske land. Det er 
således ikke noe mål å unnta produsentene fra å delfinansiere nettkostnader som skyldes 
ulikheter i kostnadsdrivere som geografi, ulikheter i kraftsystemet, klimatiske forhold m.v. 
Derimot mener Statnett at innmatingstariffen bør bli noe likere enn hva som er tilfelle i dag. 
Statnett er også av den oppfatning at en må se hen til den utvikling som skjer på kontinentet 
for øvrig. 
 
PIL hevder i sin klage at harmonisering av innmatingstariffen er det samme som å gi subsidier 
til en gruppe på bekostning av en annen. Etter Statnetts oppfatning er dette feil tilnærming til 
problemstillingen og Statnetts begrunnelse for harmonisering er gitt ovenfor. Statnett vil 
likevel nevne at det i mange år har vært en del av Statnetts oppgave å bestemme belastningen 
mellom innmating og uttak i forhold til hvor mye den enkelte gruppe skal betale av de faste 
ledd. En har i de senere år gått fra en fordeling der innmating har betalt 60 % og uttak 40 %, 
til tariffen for 2001 der uttak nå betaler 60 %. Det har ikke i tidligere år vært hevdet at uttak 
fikk subsidier på bekostning av innmating da forholdet var at uttak betalte 40 %. 
 
Effektbalansen 
Omfordelingen av tariffen mellom innmating og uttak har også sin begrunnelse i forhold til 
effektbalansen. En omfordeling i favør av innmating medfører høyere lønnsomhet for 
effektutvidelsesprosjekter, og vil således kunne være med å trekke i retning av at effekt ikke 
kobles fra nettet og til at det sikres ny effekt. PIL har i egen klage tatt opp problemstillingen 
rundt justeringen av den såkalte 3000h regelen til en 5000h regel, som også vil kunne bidra 
positivt for effektbalansen. Denne vil derfor ikke bli nærmere omtalt her. 
 
NVEs merknader 
NVE viser til at overføringstariffene 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 viktigste oppgaver. Et ufravikelig krav er at 
tariffene fastsettes uavhengig av hvem som er formelle parter ved kjøp og salg av kraft. 
 
Dagens tariffstruktur, med variable og faste ledd, tar utgangspunkt i økonomisk teori som sier 
at samfunnsøkonomisk optimal ressursbruk oppnås når prisen på kraftoverføring er lik 
marginalkostnaden ved kraftoverføring. Prinsippet påvirkes ikke av hvorvidt en slik pris gir 
kostnadsdekning. I de tilfeller hvor marginalkostnaden er lavere enn gjennomsnittskostnaden 
må kostnadsdekningsproblemet løses særskilt. 
 
Ved utforming av overføringstariffer må det dermed tas hensyn til både effektivitet og 
fordeling. Målet om effektivitet sikres gjennom tariffer som i størst mulig grad gjenspeiler 
belastningen på nettet, dvs. marginalkostnaden. Dette tariffleddet skal så langt som mulig 
bidra til å fremme en effektiv bruk av eksisterende nett. Siden overføringstariffen i tillegg skal 
sikre netteier kostnadsdekning, samt gi en rimelig avkastning ved effektiv drift, innebærer det 
at de residuale kostnadene må fordeles mellom kundene. 
 
NVE viser til at av § 12-1 i tarifforskriften fremgår det at alle nettselskap er ansvarlige for at 
det utarbeides overføringstariffer som er punktbaserte etter visse prinsipp. Blant disse 
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prinsippene er at "nettselskapet må ikke diskriminere 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 innmating eller uttak av energi og andre tariffledd. Bruksavhengige tariffledd er 
kapasitetsledd og energiledd . Kapasitetsledd benyttes i dag kun i sentralnettet (i form av 
områdepriser) og kommer til anvendelse når overføringsbehovet overstiger 
overføringskapasiteten. Energileddet bør i prinsippet beregnes individuelt for hvert 
tilknytningspunkt og gjenspeile marginale kostnader som følge av innmating eller uttak av 
kraft i punktet. Energileddet vil dermed reflektere verdien av den systemmessige belastningen 
som følge av den løpende utvekslingen i punktet.  
 
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. Tapsprosentene 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 kapasitets- og energileddene. 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.  
 
Inntektene fra tilknytnings- og effektleddene har som hovedformål å sikre Statnett 
kostnadsdekning. Satsene for tilknytnings- og effektleddene for hhv. innmating og uttak angir 
derfor en fordeling av nettets kostnader mellom innmating og uttak. 
 
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 hhv. 
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 distribusjons- og 
regionalnett. NVE vil i denne sammenhengen vise til tarifforskriften hvor det slås fast at 
sentralnettets innmatingstariffer skal være retningsgivende for andre tariffledd ved innmating 
i regional- og distribusjonsnett. Det er dermed praktisert en harmonisering av tariffene for 
innmating mellom de ulike nettnivåene i Norge. Det bør allikevel bemerkes at sentralnettet 
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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 retningsgivende for 
innmating i regional- og distribusjonsnett, vil fordeling av kostnadene og størrelsen på 
innmatingstariffen i sentralnettet få konsekvenser for fordelingen av kostnader i 
underliggende nettnivå. NVE vil i den sammenheng vise til at tariffen for innmating 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. 
 
Statnett har ved fastsetting av sentralnettstariffen lagt vekt på forbrukernes høyere krav til 
leveringssikkerhet enn produsentene, harmonisering av innmatingstariffene i Norden og 
hensynet til effektbalansen. Etter NVEs vurdering er dette relevante hensyn som innenfor 
rammen av energiloven og gjeldende forskrifter kan tillegges vekt ved fastsetting av 
kostnadsfordeling mellom innmating og uttak. NVE viser 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 hensiktsmessige eller om det er andre hensyn som burde vært tillagt større vekt. 
 
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. NVE vil imidlertid 
understreke at denne vurderingen kun gjelder den konkrete tariffutformingen for 2001. 
 
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 vil avgjøre saken innenfor rammene av energiloven og forskriftene til 
energiloven. Hovedmålsetningen ved utformingen av tariffsystemet er at det skal bidra til en 
samfunnsmessig rasjonell kraftforsyning, jf. formålsparagrafen til energiloven. 
Punkttariffsystemet legger til rette for et effektivt kraftmarked. Utformingen av tariffene skal 
bidra til en samfunnsøkonomisk effektiv utnyttelse og utvikling av overføringsnettet. I 
henhold til energilovforskriften § 4-4 b annet ledd skal netteier over tid sikres inntekter som 
dekker kostnadene ved drift og avskrivning av nettet, samt gi en rimelig avkastning på 
investert kapital ved effektiv drift. I henhold til tredje ledd er det konsesjonær som fastsetter 
tariffene. Videre slår forskriften fast at tariffene i størst mulig grad bør gjenspeile 
belastningen på nettet og at konsesjonæren ikke må diskriminere brukere av nettet, men tilby 
like tariffer justert for forskjeller i brukstid, leveringskvalitet m.v. 
 
Målet om en effektiv utnyttelse sikres gjennom tariffer som i størst mulig grad gjenspeiler 
belastningen på nettet. Slik sentralnettstariffen har vært utformet siden 1992, har Statnett lagt 
til grunn at systembelastningsprinsippet i hovedsak hensyntas gjennom energileddet og 
flaskehalshåndteringen. Fra 01.01.1998 ble det innført punktbaserte energiledd i sentralnettet. 
Overgangen til punktbaserte energiledd har ført til at den løpende belastningen som innmating 



Side 10 

og uttak påfører nettet i det enkelte punkt reflekteres i tariffen i større grad enn tidligere. 
Statnett viser til at energileddet står for omtrent 10 prosent av inntektene til sentralnettet, men 
at det har langt større betydning for den enkelte kunde. Etter departementets vurdering 
reflekterer dagens kapasitets- og energiledd den systemmessige belastningen på nettet på en 
tilfredsstillende måte. Det arbeides på nordisk nivå med å forbedre og harmonisere  
utformingen av tariffene, spesielt kapasitets- og energileddene. Arbeidet kan bidra til at 
tariffene reflekterer systembelastningen bedre enn i dag. 
 
Energi- og kapasitetsleddene i sentralnettstariffen sikrer ikke sentralnettet  kostnadsdekning 
samt en rimeling avkastning ved effektiv drift. Dette innebærer at de såkalte residuale 
kostnadene må fordeles mellom nettkundene. Residuale kostnader defineres som 
inntektsrammen fratrukket inntektene fra energi- og kapasitetsleddene. 
 
Verken i energiloven, forskriften til energiloven, NVEs tarifforskrift eller St. prp. nr. 100 
(1990-91) omorganiseringen av Statkraft, er det nedfelt noen klare prinsipp for hvordan de 
residuale kostnadene skal fordeles mellom innmating og uttak. Det er derfor etter 
departementets oppfatning bestemmelsen om ikke-diskriminering som er relevant når det 
gjelder fordelingen av de residuale kostnadene mellom innmating og uttak. 
 
Statnett argumenterer med at de reduserer tariffen for innmating fordi uttak jevnt over har 
høyere krav til leveringskvalitet enn produsentene, på grunn av harmonisering av tariffene i 
Norden og fordi en reduksjon av innmatingstariffene kan være et bidrag til ikke å svekke 
effektbalansen.  
 
NVE har vurdert dette som relevante hensyn som kan tillegges vekt ved fastsettelse av 
fordelingen mellom innmating og uttak. NVE vurderer det slik at kravet om ikke-
diskriminering ikke kan forstås slik at det tilsier en bestemt kostnadsfordeling mellom 
innmating og uttak.  
 
Departementet støtter NVEs vurderinger når det gjelder hvordan ikke-diskriminering skal 
tolkes og aksepterer de hensyn Statnett har lagt vekt på i fordelingen av tariffen.  
 
Departementet vil understreke at tariffutformingen er et viktig virkemiddel som Statnett kan 
benytte for å oppnå en effektiv nettdrift og en effektiv utøvelse av systemansvaret. 
Departementet har ikke vurdert hvorvidt den kostnadsfordelingen Statnett har kommet fram til 
er den mest hensiktsmessige eller om det er andre hensyn som burde vært tillagt større vekt. 
 
I NVEs forskrift er det fastsatt regler for hvordan de residuale kostnadene skal tas inn 
gjennom såkalte andre tariffledd. NVE konkluderer med at Statnett for 2001 ikke har endret 
tariffen i henhold til bestemmelsene om målt effektbelastning. Tariffene er fortsatt relatert til 
hhv. tilgjengelig vintereffekt og målt effektbelastning. Fordelingen av tariffen, målt i 
øre/kWh, har kun betydning for fordelingen av kostnader mellom innmating og uttak. 
Departementet er enig i NVEs vurdering. 
 
Når det gjelder klagernes anførsler angående produsentenes rolle i forhold til Statnett og 
Statnetts incentiv og effektivitet, vil departementet påpeke at inntektsreguleringen er det 
viktigste instrumentet for at Statnett skal drives effektivt. Departementet mener at Statnetts 
omfordeling av kostnadene mellom innmating og uttak ikke vil medføre et mindre effektivt 
Statnett. Når det gjelder klagernes anførsler angående investeringer i sentralnettet, vil  
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departementet bemerke at alle nye anlegg i sentralnettet konsesjonsbehandles av NVE. En av 
målsetningene med reguleringen av sektoren er at samfunnsøkonomiske kriterier skal legges 
til grunn ved alle nettinvesteringer.  
 
Departementet konkluderer med at det ikke er grunnlag for å pålegge Statnett å endre vedtaket 
om sentralnettstariffen for 2001. 
 
Vedtak 
Departementet stadfester NVEs vedtak av 27.11.2000. 
 
Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke er gjenstand for 
klage, jf forvaltningslovens § 28 første ledd annet punktum. 
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