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Rundskriv EMØ 2/2007: KILE -satser og inflasjonsjustering , fra og med 1.
januar 2007
I dette rundskrivet minner NVE om at avbruddssatsene for beregning av KILE er angitt i 2005-kroner
i kontrollforskriften . Ved innrapportering av KILE i eRapp og ved avbruddsrapporteringen til NVE
er det ikke nødvendig at selskapet foretar en eksplisitt inflasjonsjustering . I eRapp vil dette bli justert
automatisk dersom man legger inn riktig ILE. I forbindelse med avbruddsrapporteringen er det
ingen eksplisitte krav om å rapportere KILE . Dersom selskapet har behov for oppdaterte KILE- satser
i FASIT programvare , må selskapet ta dette opp med sin programvareleverandør. Dersom det er
behov for standardisering av hvordan dette gjøres i FASIT, må dette tas opp med eieren av
kravspesifikasjonen til FASIT, EBL.

Kontrollforskriften

og beregning av KILE

I henhold til forskrift av 11. mars 1999, nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for

nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) skal årlig inntektsramme kvalitetsjusteres for
avbruddskostnader som følge av ikke levert energi. Nettselskapenes totale avbruddskostnader fremkommer
ved å multiplisere avbruddssatsene med mengde ikke levert energi som er rapportert som langvarig avbrudd.
Kontrollforskriften § 9-2 angir de fastsatte avbruddssatsene (pr. kWh) for ulike kundegrupper i 2005-kroner.
Det fremgår av § 9-2 at NVE justerer avbruddssatsene for den generelle pris- og kostnadsutviklingen i
samfunnet ved bruk av Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (KPI).

Fra 1.1.2007 skal NVE i følge kontrollforskriften legge følgende avbruddssatser til grunn pr. kWh i 2005kroner for ikke varslet og varslet avbrudd for de ulike kundegruppene (KILE-sats2005):

Ikke-varslet (kr/kWh)

Varslet (kr/kWh)

69.40
103,30

48.10
71,50

Treforedling og kraftintensiv industri:

13,90

11,10

Offentlig virksomhet:
Jordbruk:
Husholdning:

13,40
15,50
8,80

10,10
10,80
7,70

Kundegruppe
Industri:
Handel og tjenester:

Side 2
Al

ØI justering

av KILE i eRapp

KILE-beløpene som rapporteres i eRapp, og som brukes i inntektsrammereguleringen , blir automatisk
beregnet riktig, dersom selskapet legger inn riktige ILE-verdier. NVE vil KPI justere satsene årlig og legger
disse inn i eRapp med 2 desimaler etter følgende metode:

KILE - sats2007= KILE - sats2005X KPI2007

KPI2005

ØI-justering

i forbindelse med avbruddsrapporteringen

til NVE

Avbruddsrapporteringen til NVE er regulert gjennom forskrift av 11. november 2004, nr. 1557, om
leveringskvalitet i kraftsystemet. Det er ingen eksplisitte krav til rapportering av KILE-beløp i forskriften.

Når NVE skal benytte KILE-beløp i forbindelse med avbruddsstatistikk vil riktige beløp bli beregnet ut i fra
de innrapporterte ILE-verdiene multiplisert med riktige KILE-satser. De riktige KILE-satsene vil NVE
beregne på samme måte som beskrevet i forrige avsnitt. Hvilke KILE-satser selskapet opererer med i sin
FASIT programvare er derfor ikke viktig for NVE.

KPI-justering i FASIT
Som det fremgår av teksten over har det ingen betydning for NVE hvilke KILE-satser som benyttes i FASIT
programvare. Når riktig ILE-beløp er rapportert for det aktuelle året vil NVE beregne riktig KILE-beløp

basert på inflasjonsjusterte satser. Det er disse beløpene som vil bli benyttet til fastsettelse av selskapets
tillatte inntekt og i NVEs statistikker.
Dersom selskapet har behov for oppdaterte KILE-satser i FASIT, må selskapet bli enig med sin

programvareleverandør om hvordan dette skal håndteres. Dersom det er behov for en standardisert metode
for dette, bør EBL som er eier av FASIT kravspesifikasjon kontaktes.

KILE og eRapp for 2006
Vi gjør oppmerksom på at tallene i tabellen over ikke skal benyttes i 2006. 1 2006 er KILE-satsene lik
satsene i 2003, 2004 og 2005. Disse satsene finnes på våre internettsider: www.nve.no.
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