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NVEs vedtak i uenighetssak mellom Statnett SF og sju markedsaktører 
om utforming av sentralnettstariffen for 2014 

E-CO Energi AS, Statkraft Energi AS, Troms Kraft Produksjon AS og Troms Kraft 

Energiforsyning AS, Agder Energi AS, BKK Produksjon AS og Tussa Energi AS klager på 

Statnetts sentralnettstariff for innmating i 2014. NVE har vurdert Statnett SF sin tariffpraksis 

etter gjeldende regler i energiloven med tilhørende forskrifter, og finner at innmatingstariffen for 

2014 ikke er i strid med regelverket. 

Saksopplysninger 

NVE viser til brev av 23. september 2013 fra E-CO Energi AS, brev av 27. september 2013 fra Statkraft 

Energi AS, brev av 15. oktober 2013 fra Troms Kraft Produksjon AS og Troms Kraft Energiforsyning 

AS, brev av 11. oktober 2013 fra Agder Energi AS, brev av 17. oktober 2013 fra BKK Produksjon AS, 

og brev av 18. oktober 2013 fra Tussa Energi AS. Det vises videre til møtereferat fra møte 8. november 

2013 mellom NVE og Energi Norge med representanter fra de fire førstnevnte klagepartene, samt 

klagepartenes kommentarer til Statnetts tilsvar.  

NVE har funnet det hensiktsmessig å behandle klagene samlet da både klagepunkter og argumentasjon i 

hovedsak er likelydende i aktørenes brev med klage til NVE. Aktørene som har fremsatt klage på 

Statnetts sentralnettstariff for innmating 2014 vil i det følgende bli referert til som produsentene. Der en 

aktør har særskilte synspunkter vil dette presiseres.  

Klagernes anførsler  

Det fremsettes klager på tre forhold ved sentralnettstariffen for 2014 som hevdes å være i strid med 

regelverket: 

 Økning av innmatingstariffen gitt at Statnett har en betydelig merinntekt, samt Statnetts 

anvendelse av merinntekten   Inkludering av betaling for systemdriftskostnader som et påslag i innmatingstariffen  Statnetts videre bruk av systempris fremfor områdepriser ved beregning av energiledd 



 
Side 2 

 

 

 

 

Økning av innmatingstariffen og anvendelse av merinntekt  

Produsentene viser til at Statnett har vedtatt å øke innmatingstariffen fra 0,8 øre/kWh til 1,2 øre/kWh fra 

og med 1. januar 2014. Dette innebærer en økning på 50 pst. av innmatingstariffen, mens tariffen for 

uttak forblir uendret. Produsentene anfører at det ikke er behov for å øke innmatingstariffen når Statnett 

har en betydelig merinntekt.  

 

Det er produsentenes inntrykk at Statnett øker innmatingstariffen for å være i forkant med tariffinntekter 

i forbindelse med forventede investeringsbehov i prisstrategiperioden 2014-2018. Det vises til at 

gjennomføringstiden for nettutbyggingsprosjekter ofte er lengre enn prognostisert, og at dette, sammen 

med overskudd av flaskehalsinntekter og feilprognosering av spotpriser, akkumulerer en merinntekt.  

 

Produsentene mener det er et behov for å vurdere Statnetts anvendelse av merinntekt til en ensidig 

reduksjon av forbrukstariffen, da merinntekten alternativt kunne blitt anvendt til kommende 

investeringer i nettet, eller til å redusere eller holde innmatingstariffen konstant.  

 

Produsentene anfører for øvrig at økt innmatingstariff gir en konkurranseulempe mot utlandet både i 

driften og ved investeringer i produksjon, særlig tatt i betraktning sertifikatmarkedet med Sverige.  

Betaling for systemdriftskostnader som et påslag i innmatingstariffen 

Produsentene viser til at Statnetts vedtatte økning av innmatingstariffen til 1,2 øre/kWh i 2014 vil bestå 

av 1 øre/kWh til faste kostnader og 0,2 øre/kWh til betaling for systemtjenester. Produsentene anfører at 

både nivået på og utformingen av innmatingstariffen for 2014 er i strid med EU-forordning 774/2010 del 

B gjennomført i forskrift 20. desember 2006 nr 1563.  

Forordningen fastsetter et tak på innmatingstariffen i Norden lik 1,2 euro/MWh (1 øre/kWh), jf. artikkel 

1 og 3. Det følger imidlertid av artikkel 2 at tariffer som produsenter betaler for anlegg som er 

nødvendige for tilknytning til nettet eller oppgradering av tilknytningen, tariffer som produsenter betaler 

for tilleggstjenester (ancillary services) og særlige tariffer som produsenter betaler for nettap, ikke 

omfattes i beregningen av produsentenes innmatingstariff. 

Produsentene argumenterer at påslaget på innmatingstariffen til betaling for systemtjenester ikke kan 

anses som en ”tilleggstjeneste” (ancillary services) i henhold til unntaket i forordningen. Det anføres at 

de øvrige unntakene er kostnadsreflekterende, mens betaling for systemtjenester er utformet som en fast 

avgift, med samme avregningsgrunnlag som fastleddet. Ifølge produsentene vil derfor innmatingstariffen 

2014 på 1,2 øre/kWh være i strid med taket satt i EU-forordning 774/2010 del B.  

Produsentene viser til at Statnetts argument for å inkludere betaling for systemtjenester i 

innmatingstariffen baserer seg på kostnadsprognoser for fremskaffelse av den nye systemtjenesten 

sekundærreserver. Det fremholdes at påslaget til betaling for systemtjenester ikke treffer de som påfører 

systemet ubalanser, ettersom det treffer alle produsenter likt uavhengig av reguleringsevne og ettersom 

påslaget ikke rammer forbrukssiden, som også påfører systemet ubalanser. Det vises til at kostnader 

tilknyttet primær- og tertiærreguleringen dekkes gjennom balansemarkedene, og at dette også bør gjelde 

for sekundærreservene.  

 

E-CO Energi anfører særskilt at utformingen av tariffelementet betaling for systemtjenester er i strid 

med forskrift 11. mars 1999 nr 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning 

og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften). E-CO mener at NVE bør pålegge Statnett å 
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utarbeide en ny metode for beregning av regulerkraftprisen som også inkluderer kostnader til 

sekundærreserver.  

 

Det blir videre anført av produsentene at utformingen av tariffelementet betaling for systemtjenester 

ikke er i henhold til energilovforskriften § 4-4, bokstav d, om at tariffene skal utformes slik at de i størst 

mulig grad gir signaler om effektiv utnyttelse og effektiv utvikling av nettet.  

Fortsatt bruk av systempris fremfor områdepriser ved beregning av energiledd  

Produsentene viser til at Statnett tidligere har signalisert at de ønsker å gå over til bruk av områdepris 

ved beregning av energileddet, fremfor beregning av energileddet basert på systempris. Produsentene 

mener at beregning med områdepris vil gi riktigere prissignaler i forhold til produksjon og lokalisering, 

ettersom systempris ikke tar hensyn til flaskehalser. Produsentene mener det er overraskende at Statnett 

har valgt å fortsette å benytte systempris ved beregning av energiledd. Produsentene anfører at det er 

nettopp i en periode med mange flaskehalser og store prisforskjeller mellom områdene det er viktig at 

energileddet beregnes med områdepriser. Det blir etterspurt en bedre begrunnelse i forhold til 

energilovforskriften § 4-4 bokstav d.  

 

Statnetts uttalelser  

Etter varsler om vedtak fra NVE uttalte Statnett seg til klage fra E-CO i brev av 18. oktober 2013, fra 

Statkraft i brev av 25. oktober 2013, fra Troms Kraft, Agder Energi og Tussa Energi i brev av 30. 

oktober 2013, og fra BKK i brev av 15. november 2013. Statnett kommenterte referat fra møtet den 8. 

november 2013 mellom NVE og Energi Norge med de fire førstnevnte produsentene i brev av 16. 

desember 2013.  

Økning av innmatingstariffen og anvendelse av merinntekt  

Statnett anfører at det er naturlig at merinntekt ensidig tilbakeføres forbrukssiden ettersom 

innmatingstariffen fra og med 2003 settes uavhengig av årlig kostnadsgrunnlag og dermed ligger fast. 

Det ble innført en ny tariffmodell i 2003 der produksjon blir tariffert på grunnlag av innlevert energi 

fremfor kostnadsfordeling mellom produksjon og forbruk av hensyn til nordisk harmonisering. Statnett 

anfører videre at dette medfører at forbrukstariffen blir en residual størrelse, slik at variasjoner blir 

belastet forbruk som har medført at nivået på uttakstariffene de siste årene har vært utsatt for store 

svingninger. Ettersom forbrukstariffen er en residual størrelse, vil forbruk til enhver tid bære risikoen 

når inntektene og kostnadene i sentralnettet avviker fra plan.  

Statnett viser til rapport fra SWECO samt notat vedlagt uttalelsen, hvor det konkluderes at en økning i 

innmatingstariffen i Norge ikke vil redusere den samfunnsøkonomiske effektiviteten. 

Betaling for systemdriftskostnader som et påslag i innmatingstariffen 

Statnett mener at innmatingstariffen i 2014 ikke overstiger det tillatte taket som er fastsatt i EU-

forordning 774/2010 del B ettersom påslaget for systemdriftskostnader, til tross for at det inngår som en 

del av fastleddet i tariffen, ikke omfattes ved beregningen av tariffen etter forordningen, jf. unntaket for 

betalinger relatert til ”ancillary services” (tilleggstjenester) i artikkel 2 nr. 2.  

Statnett viser videre til at det ikke er definert i avregningsforskriften hvordan systemdriftskostnader og 

ubalansekostnader skal behandles tariffmessig. Det vises til at det eksisterer en avtale mellom de 

nordiske TSOene som definerer at en viss andel av kostnadene for primær- og tertiærreserver skal 

dekkes av de balanseansvarlige, men at denne avtalen ikke omfatter alle systemdriftskostnader. Det 
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vises også til at innføring av betaling for systemdriftskostnader i innmatingstariffen ikke entydig er 

avhengig av kostnader til sekundærreserver (FRR-a), da det er en generell økning i 

systemdriftskostnadene. 

Statnett anfører at tillegget på 0,2 øre/kWh for innmating (om lag 250 mill. NOK) er direkte knyttet til 

faktiske forventede systemdriftskostnader som ikke dekkes av andre gebyrer eller tariffelementer. Det 

vises til at det er tatt utgangspunkt i de totale kostnader for systemdriften (ca 700 mill i 2013) og 

fratrukket kostnader dekket gjennom andre ordninger eller som ikke opplagt er å betrakte som 

systemdriftskostnader i henhold til EU-forordning 774/2010. Blant annet er kostnader knyttet til transitt 

(ITC) og kostnader for primær- og tertiærregulering som dekkes gjennom balanseoppgjøret i henhold til 

avtalen mellom de nordiske TSO-ene trukket fra. Statnett opplyser at de resterende kostnadene da består 

av primær- og tertiærreserver som ikke dekkes gjennom balanseoppgjøret, kostnader til 

sekundærreserver, spesialreguleringer og øvrige systemdriftskostnader. Gjenstående kostnader utgjør 

ifølge Statnett anslagsvis i overkant av 500 mill. NOK årlig. Statnett skriver at disse kostnadene deretter 

er fordelt likt mellom innmating og forbruk, med den begrunnelse at begge grupper bør være med på å 

dekke denne type kostnader innenfor rammene av samfunnsøkonomisk effektivitet. 

Det anføres videre at påslaget er en del av "andre tariffledd" og dermed en del av fastleddet, men 

spesifisert til 0,2 øre/kWh og begrunnet i systemdriftskostnader. Statnett mener at den ikke kan oppfattes 

som en egen systemtariff, noe som ville innebære at tariffen gir prissignal knyttet til aktørenes bidrag til 

ubalanser og dermed systemdriftskostnader. Det er Statnetts oppfatning at tariffens faste ledd i minst 

mulig grad skal påvirke aktørenes agering i markedet og dermed gi minst mulig vridningseffekter. 

Fortsatt bruk av systempris fremfor områdepriser ved beregning av energiledd  

Statnett er enig med produsentene at man på sikt bør erstatte systempris med områdepris ved beregning 

av energiledd. Imidlertid er det Statnetts vurdering at et sterkere sentralnett må på plass først for å sikre 

stabilitet og forutsigbarhet. Sentralnettet er nå i en kraftig oppgraderings- og utbyggingsfase, og Statnett 

vil derfor avvente en eventuell overgang til områdepris til neste prisstrategiperiode. 

 

NVEs vurdering 

NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet med nettselskap om 

vilkår for tilknytning og bruk av nettet fatter NVE vedtak i saken med hjemmel i energilovsforskriften § 

4-10. 

Det vises spesielt til forskrift 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, 

inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Kontrollforskriften gir nærmere 

rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide tariffer i sine områder. I tråd med forskriften er 

nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffer som er i overensstemmelse med gjeldende 

regelverk. 

Når myndighet etter energiloven eller energilovsforskriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i 

energilovsforskriften § 9-3 gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i 

eller i medhold av energiloven. 

Økning av innmatingstariffen og anvendelse av merinntekt  

Sentralnettstariffene skal gi dekning av Statnetts inntektsramme som fastsatt av NVE. Hvordan 

inntektene skal fordeles mellom produksjon og forbruk er ikke spesifisert i regelverket, utover at Statnett 
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som nettselskap skal fastsette tariffer i henhold til prinsippene fastsatt i energilovforskriften § 4-4 

bokstav d og kontrollforskriften § 13-1 bokstav f, herunder at det utarbeides tariffer som er objektive og 

ikke-diskriminerende.  

Håndtering av et nettselskaps mer- og mindreinntekt er videre regulert i kontrollforskriften § 7-5. Denne 

bestemmelsen setter som krav at nettvirksomheten skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at 

saldo over tid går mot null. Merinntekt skal videre tilbakeføres kundene, og mindreinntekt kan hentes 

inn fra kundene, gjennom beregning av tariffene. Ved beregningen av tariffene skal det tas hensyn til 

den antatte saldo for mer- eller mindreinntekt med sikte på å styre denne saldoen mot null over tid. 

Formålet med å la nettselskapene styre saldoen for mer- og mindreinntektene mot null over tid er å 

unngå unødvendige svingninger i tariffene fra det ene året til det andre.  

Utover det direkte kravet om at merinntekt skal tilbakeføres gjennom tariffberegninger har 

nettselskapene økonomiske insentiver til å styre saldo mot null ved at merinntekt renteberegnes, jf. 

kontrollforskriften § 8-7. NVE hadde nylig en gjennomgang av den økonomiske reguleringen der renten 

som skal legges til grunn ved beregning av rente på merinntekt ble endret med virkning fra 1. januar 

2013. 

Regelverket er dermed ikke til hinder for at merinntekt ensidig går tilbake til forbruk gjennom lavere 

uttakstariffer, gitt at en slik praksis anses for å være i tråd med ovennevnte bestemmelser, herunder 

basert på objektive og ikke-diskriminerende prinsipper.   

Mer- og mindreinntekt er i kontrollforskriften definert som differansen mellom faktiske inntekter og 

tillatt inntekt. Denne differansen oppstår som følge av feilestimering av tariff- og flaskehalsinntekter, 

der det er flaskehalsinntektene som svinger mest fra år til år. Ettersom produksjon har faste tariffer som 

er uavhengig årlig kostnadsnivå, er det etter NVEs vurdering et objektivt og ikke-diskriminerende 

prinsipp at brukerne av nettet som vil oppleve økte tariffer ved mindreinntekt, på tilsvarende måte får 

reduserte tariffer ved merinntekt. En praksis hvor også innmatingstariffene ble mer- og 

mindreinntektsjusterte, ville medført at uttak kun blir utsatt for positiv risiko når innmatingstariffen er 

lik taket fastsatt i EU-forordning 774/2010, ettersom det i slikt tilfelle kun ville vært adgang til å 

redusere innmatingstariffen. Dersom innmatingstariffen ikke hadde vært satt lik taket, ville taket likevel 

begrenset den negative risikoen for økte innmatingstariffer. Tilsvarende begrensinger finnes ikke for 

uttakstariffen.  

Statkraft anfører i kommentar til Statnetts svar på klage i brev av 29. november 2013 at det ikke er riktig 

at uttakstariffene har vært både høye og lave slik Statnett hevder, og viser til at uttakstariffen har blitt 

stadig redusert siden 2011. NVE viser til at Statnett i 2009 hadde en mindreinntekt som slo ut i økte 

uttakstariffer fra 95 kr/kW i 2009 til 341 kr/kW i 2010. Forbrukstariffen ble deretter redusert til 230 

kr/kW i 2011og så 210 kr/kW i 2012.  

Når det gjelder alternativ anvendelse av Statnetts merinntekt, følger det av kontrollforskriften § 7-5 at 

nettselskapenes merinntekt skal tilbakeføres kundene gjennom tariffene, slik at saldo over tid går mot 

null. Statnetts ensidige tilbakeføring av merinntekt gjennom en reduksjon av uttakstariffen er etter NVEs 

vurdering i tråd med forskriften, og det er ikke behov for å vurdere alternativ anvendelse av 

merinntekten.  

Når det gjelder anførselen om øvrige effekter av økte innmatingstariffer, legger NVE til grunn at alle 

nettselskap er ansvarlige for at det utarbeides tariffer i tråd med prinsippene nedfelt i regelverket, jf. 

blant annet kontrollforskriften § 13-1. I overholdelsen av disse prinsippene er det i fastsettelsen av 

tariffene flere hensyn som må avveies mot hverandre, innenfor rammen av objektive og ikke-

diskriminerende tariffastsettelse, hvor den overordnede målsetningen er effektiv utnyttelse og effektiv 



 
Side 6 

 

 

 

utvikling av nettet. NVE kan ikke se at økte innmatingstariffer, som Statnett i sin tariffstrategi dels 

begrunner med nettinvesteringer og dels med systemdriftskostnader, bryter med energilovforskriftens 

eller kontrollforskriftens bestemmelser.  

Betaling for systemdriftskostnader som et påslag i innmatingstariffen 

Avregningsforskriften 

NVE viser til Forslag til endring i forskrift om måling og avregning og samordnet opptreden ved 

kraftomsetning og fakturering av nettjenester - Høringsdokument 3. juli 2008. Høringsforslaget var et 

resultat av en lengre prosess der det på bakgrunn av forespørsel fra Nordisk ministerråd ble utredet en 

rekke tiltak av de nordiske sentralnettsoperatørene og reguleringsmyndighetene for å fremme 

målsetningen om et felles nordisk sluttbrukermarked, og en felles nordisk balanseavregningsmodell var 

det første tiltaket som ble realisert i harmoniseringen av balansehåndteringen i Norden. De nordiske 

sentralnettsoperatørenes samarbeidsorgan, Nordel, fremla i april 2006 et forslag til en harmonisert 

balanseavregning. I sammenheng med det ble avregningsforskriften § 4-8 (nåværende § 5-8) endret til 

dagens ordlyd hvor det fremgår at avregningsansvarlig kan ta gebyr av nettselskap og balanseansvarlige 

for avregning av regulerkraftbalanse, samt for en bestemt andel av systemdriftskostnadene. Endringen 

bestod i at gebyrene i balanseavregningen i tillegg til å dekke kostnader til avregningsansvarlig også 

kunne dekke en andel av systemdriftskostnadene.  

Det ble i høringsdokumentet av 3. juli 2008 opplyst at Nordel foreslo innføring av et 

”kostnadsallokeringsprinsipp” i de nasjonale regelverkene. Nordels forslag gikk ut på at 100 pst. av 
frekvensstyrte normaldriftsreserver, 10 – 33 pst. av frekvensstyrte driftsforstyrrelsesreserver og 10 – 33 

pst. av hurtig aktiv driftsforstyrrelsesreserver skulle overføres fra sentralnettskostnadene til 

avregningsvirksomheten. Den andelen av reservekostnadene som ble foreslått overført til 

avregningsvirksomhetene var ment å gjenspeile den andel som etter Nordels vurdering kunne føres 

tilbake til de balanseansvarliges ubalanser.  

Det ble ikke spesifisert og vedtatt i forskriftsendringen hvilken andel av systemdriftsreservene som 

skulle dekkes over balanseavregningen. Det ble dermed ikke vedtatt at 100 pst. av kostnadene ved 

primærregulering skulle dekkes over balanseavregningen, slik det ble foreslått av Nordel. Det er videre 

ikke slik at 100 pst. av disse kostnadene dekkes over balanseavregningen i dag, selv om den klart største 

andelen av disse kostnadene dekkes over balanseavregningen. Det følger av forskriftsteksten at en 

bestemt andel av systemdriftskostnadene skal dekkes av gebyrene til avregningsansvarlig uten at det 

spesifiseres hvor stor denne andelen skal være. Det legges til grunn at forskriften i utgangspunktet 

overlater til Statnett, eventuelt i samråd med systemoperatørene i de andre nordiske landene, å fastsette 

hvor stor andel av kostnadene til systemdriftsreserver som skal dekkes over balanseavregningen.   

NVE vurderer på dette grunnlag at betaling for økte systemdriftskostnader herunder til 

sekundærregulering kan dekkes inn gjennom en økning i sentralnettstariffen slik Statnett har gjort, og at 

dette ikke bryter med avregningsforskriften § 5-8. En andel av systemdriftskostnadene vil fortsatt være 

dekket over balanseavregningen i tråd med forskriftens ordlyd, selv om andelen går noe ned.  NVE ser 

ikke behov for å pålegge Statnett en annen fordeling av systemdriftskostnadene mellom 

balanseavregningen og sentralnettstariffen enn det Statnett legger opp til i 2014.  

Energilovforskriften § 4-4 bokstav d  

Det anføres i klagene at en ren avgift i residualleddet overfor kun kraftprodusenter for å dekke økte 

systemdriftskostnader ikke gir prissignaler overfor de aktørene som påfører systemet ubalanser. Det 

hevdes at påslaget for systemdriftskostnader dermed er i strid med energilovforskriften § 4-4 bokstav d 
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om at tariffene skal utformes slik at de i størst mulig grad gir signaler om effektiv utnyttelse og effektiv 

utvikling av nettet.  

Det er ikke en entydig sammenheng mellom den enkeltes aktørs ubalanser på den ene siden og 

kraftsystemets behov for reserver på den annen. Prinsippet om tariffer som i størst mulig grad gir 

signaler om effektiv utnyttelse og utvikling av nettet kan dermed ikke tolkes som at 

systemdriftskostnader i sin helhet skal dekkes gjennom balanseavregningen. NVE kan derfor ikke se at 

utformingen av betaling for systemtjenester er i strid med energilovforskriften § 4-4 bokstav d.  

Forskrift 20. desember 2006 nr 1563
1
- forordning (EU) nr. 774/2010 

Retningslinjer for en felles framgangsmåte for fastsettelse av overføringstariffer følger av forordning 

(EU) nr. 774/2010 del B. Verdien av de årlige gjennomsnittlige overføringstariffene som produsenter i 

Danmark, Sverige, Finland og Norge betaler skal i henhold til forordningen ligge mellom 0 og 1,2 

€/MWh, jf artikkel 3.  

De årlige gjennomsnittlige overføringstariffene som produsenter betaler, er de samlede årlige 

overføringstariffene som produsenter betaler delt på den samlede oppmålte energien som produsentene 

årlig tilfører overføringsnettet, jf artikkel 2.  

Ved beregning av de årlige gjennomsnittlige overføringstariffene som fastsatt i artikkel 3 omfatter 

overføringstariffer ikke ”tariffer som produsenter betaler for tilleggstjenester”, jf artikkel 2 nr. 2. 
”Tilleggstjenester” er en oversettelse av uttrykket ”ancillary services” i den opprinnelige teksten i 

forordning (EU) 774/2010 del B.  

Uttrykket ”ancillary services” er ikke nærmere definert i forordningen. I ERGEG dokumentet Reporting 

to the European Commission on TSO charging structures and values of ‘annual national G’ (Ref: E06-

CBT-09-06) av 6. desember 2006 er hva som menes med “ancillary services” presisert.  Det fremgår 

følgende; ”ancillary services include e.g. primary control, secondary control, balancing energy, 

reactive power”. Dokumentet gir medlemslandene veiledning ved  rapportering av innmatingstariffer til 

Kommisjonen i henhold til ERGEGs retningslinjer. Siden forordning (EU) nr. 774/2010 del B er basert 

på ERGEGs retningslinjer fra 2005, kan tidligere uttalelser om forståelsen av disse også være relevant i 

forhold til vurderingen av hvordan forordningen skal forstås på dette punktet. 

I direktiv 2003/54/EF artikkel 2 nr.17 er “ancillary services” definert som “all services necessary for 
the operation of a transmission or distribution system”. Statnett opplyser i sin uttalelse av 18.10.2013 til 

klagen fra E-CO at påslaget til dekning av systemdriftskostnader omfatter de deler av kostnader til 

primærreserver som ikke er dekket gjennom balanseoppgjøret og at tilsvarende gjelder for 

tertiærreserver. Det opplyses i tillegg at påslaget skal gå til dekning av sekundærreserver og til 

spesialreguleringer. Statnett opplyser at påslaget forøvrig skal dekke ”øvrige systemdriftskostnader”. I 
oppfølgingsmøte med systemansvarlig i desember 2013 opplyste Statnett at ”øvrige 
systemdriftskostnader” blant annet omfatter kostnader til energiopsjoner, kvarterflytting av produksjon 

og produksjonsfrakobling. Statnett opplyser at kostnader som opplagt ikke kan betegnes som ”ancillary 

services” ikke inngår i grunnlaget for påslaget.  

Det er viktig at landene tolker uttrykket ”ancillary services” i artikkel 2 nr. 2 mest mulig likt så det ikke 
oppstår ulik praksis med hensyn til hvilke systemdriftskostnader som holdes utenfor beregningen etter 

                                                      
1
 Forskrift om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalens vedlegg IV nr. 20 (forordning (EF) nr. 1228/2003 om 

vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene og forordning (EU) nr. 774/ 2010) om 

fastsettelse av retningslinjer for oppgjøret mellom systemansvarlige nettselskaper og en felles framgangsmåte for 

regulering av overføringstariffer  
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artikkel 3. En ulik praktisering vil kunne motvirke den harmonisering av produksjonstariffene som 

forordningen søker å oppnå. NVE finner imidlertid ikke holdepunkter som tilsier en snevrere tolkning av 

unntaket enn det Statnett har lagt til grunn og som gjengis over.   

Etter NVEs vurdering vil de systemdriftskostnader, som Statnett oppgir at påslaget går til dekning av, 

anses som omfattet av uttrykket ”ancillary services” etter en rimelig tolkning av artikkel 2 nr. 2, og 
inngår ikke i beregningen av de årlige gjennomsnittlige overføringstariffene etter artikkel 3.         

Produsentene anfører at unntaket i artikkel 2 nr. 2 må forstås dit hen at tariffer som produsenter betaler 

for ”ancillary sevices” må reflektere de kostnadene som den enkelte produsent påfører systemet. Det 

hevdes at dette må være intensjonen bak unntaket, og det vises blant annet til at unntakene for det en 

produsent betaler i tariffer etter artikkel 2 nr. 1 om anleggsbidrag og artikkel 2 nr. 3 for nettap er 

kostnadsreflekterende. Det vises også til at primærreserver og tertiærreserver i dag dekkes over 

balanseavregningen, og at dette også må gjelde for sekundærreservene.       

I Kommisjonens konsekvensutredning ble det vurdert ulike alternativer for en felles fremgangsmåte for 

harmonisering av produksjonstariffene mellom landene. ERGEGs utkast til retningslinjer fra 2005 med 

en viss harmonisering av størrelsen på landenes innmatingstariffer ble foretrukket fremfor en 

fremgangsmåte som søker å harmonisere den underliggende tariffstrukturen og metodene for beregning 

av tariffene. Den tilnærming som ble valgt tyder på at det ikke har vært hensikten å regulere nærmere 

hvordan nettselskapene eller reguleringsmyndighetene i landene utformer tariffene utover de prinsippene 

for fastsettelse av tariffer som følger av overordnet EU regelverk
2
.  

En restriktiv tolkning av unntakene i artikkel 2 nr. 1-3 til kun å omfatte betalinger som er fastsatt i 

henhold til et kostnadsallokeringsprinsipp, har ikke støtte i forordningens ordlyd. En intensjon om en 

slik restriktiv tolkning fremkommer heller ikke av uttalelser utarbeidet under forberedelsene av 

ERGEGS retningslinjer fra 2005 eller av forordningen så vidt NVE kjenner til. 

Når det gjelder unntaket for tariffer som produsenter betaler for anlegg som er nødvendige for 

tilknytning til nettet eller oppgradering av tilknytningen (anleggsbidrag) er NVE kjent med at det 

opereres med ulik praksis på hva som skal inkluderes i anleggsbidrag i medlemsstatene. Blant annet 

beregnes anleggsbidrag enten som ”shallow” eller ”deep”, avhengig av om anleggsbidraget kun dekker 
tilknytningskostnader eller om det også dekker forsterkningskostnader. 

NVE mener det ikke er holdepunkter i forordningens ordlyd eller i uttalelser fremkommet under arbeidet 

med forordningen for å tolke unntaket i artikkel 2 nr. 2 dit hen at tariff som produsenter betaler for 

”ancillary services” må være fullt ut kostnadsreflekterende for å kunne holdes utenfor beregningen av 

årlige gjennomsnittlige overføringstariffer etter artikkel 2.      

NVE kan på dette grunnlag ikke se at utformingen av eller størrelsen på innmatingstariffen for 2014 er i 

strid med forordning (EU) nr. 774/2010 del B. Ettersom det ikke er gitt føringer på hva som skal være 

avregningsgrunnlag for ”ancillary services”, er det NVEs vurdering at den delen av innmatingstariffen 

som utgjør betaling for systemdriftskostnader kan avregnes basert på midlere årsproduksjon. Betaling 

for systemdriftskostnader skal videre ikke inkluderes i beregningen av produsentenes overføringstariff i 

henhold til forordningens bestemmelser. NVE legger imidlertid til grunn at tariffelementet betaling for 

systemdriftskostnader ikke kan fastsettes vilkårlig, men også ved senere tariffastsettelse må kunne 

relateres til faktiske systemdriftskostnader. NVE vil følge opp dette. Det er videre viktig av hensyn til 

Norges rapportering til EU at det tydelig fremkommer hvor stor andel av innmatingstariffen som går til 

dekning av systemdriftskostnader.  
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Kontrollforskriften 

I henhold til § 13-2 skal tariffene for uttak og innmating av kraft utarbeides etter en grunnstruktur 

bestående av bruksavhengige ledd, som varierer med kundens løpende uttak eller innmating av energi, 

og andre tariffledd.  

Andre tariffledd skal dekke nettkostnader som ikke dekkes gjennom bruksavhengige tariffledd, jf. § 13-

4.  

Hva som skal være beregningsgrunnlaget for produsentenes andre tariffledd er beskrevet i § 16-2 annet 

ledd hvor det står at avregnet mengde skal være basert på kraftverkets midlere årsproduksjon for 

kraftverk med installert ytelse lik eller over 1 MW. 

Ettersom betaling for systemdriftskostnader ikke er et eget tariffledd, men en spesifisert del av 

produsentenes faste ledd, som videre virker nøytralt på aktørenes tilpasning, vurderer NVE på dette 

grunnlag at tariffelementet betaling for systemdriftskostnader ikke er i strid med kontrollforskriften.   

Fortsatt bruk av systempris fremfor områdepriser ved beregning av energiledd  

I henhold til kontrollforskriften § 13-1, bokstav d, er alle nettselskap ansvarlige for at det utarbeides 

tariffer som i størst mulig grad gir signaler om effektiv utnyttelse og effektiv utvikling av nettet. I 

henhold til kontrollforskriften § 16-1 skal energileddet for innmating avspeile de marginale 

tapskostnader i nettet ved innmating i tilknytningspunktet. Bestemmelsene om energileddets utforming 

for forbruk i § 14-1 gjelder tilsvarende for utformingen av energileddet for produksjon. Dette innebærer 

at marginale tapsprosenter så langt som mulig skal beregnes med hensyn til systembelastningen i et 

samlet nettsystem. 

Etter NVEs vurdering er både anvendelse av områdepris og anvendelse av systempris innenfor 

kontrollforskriftens bestemmelser.  NVE er kjent med argumentasjonen rundt de ulike 

beregningsgrunnlagene, men finner på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for å pålegge Statnett å 

benytte det ene fremfor det andre. 
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Vedtak 

NVE gir ikke medhold i produsentenes klager på Statnetts sentralnettstariff for innmating i 2014. 

 

 

Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En 

eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi 

foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Ove Stig Flataker  

avdelingsdirektør 

Torfinn Jonassen 

seksjonssjef 

 

      

 

 

Kopi: Statnett SF, Postboks 4904 Nydalen, 0423 OSLO 
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