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Forord 
 

 ECgroup AS har utarbeidet denne rapporten på oppdrag fra KS Bedrift og 
Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN). Rapporten tar for seg noen 
sentrale tema knyttet til dagens praksis for tariffering av nettjenester. Det er 
særlig fokus på fordelingen av residuale nettkostnader (tariffens fastledd). 
Det gis en teoretisk gjennomgang av de økonomiske argumentene for 
dagens praksis. Med bakgrunn i denne gjennomgang tar rapporten for seg 
hvorvidt det er grunnlag for å gjøre endringer i det som er dagens praksis.  
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Linn Renée Naper, ECgroup AS 
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Sammendrag 

Tema for denne rapporten er fordelingen av residuale ledd, både mellom 

produksjon og forbruk og mellom nye og gamle kunder. Ser man bort ifra 

flaskehalsinntekter fra utenlandskabler og energiledd, dekkes sentralnettets 
kostnader i dag med knapt 20 prosent av produksjon og vel 80 prosent av 

forbruk. Opprinnelig betalte produsentene om lag 60 % av kostnadene i 

sentralnettet. Omkring århundreskiftet hadde andelen falt til om lag 
halvparten. Fordelingen fremover avhenger av hva Statnett beslutter 

innenfor norske og europeiske rammebetingelser. Residualleddet er 

utformet som en nøytral skatt, og skal i prinsipp ikke ha kortsiktig effekt på 
brukstilpassningen i nettet. Basert på en vurdering av størrelsen på 

residualleddet og nivået på markedsprisen på elektrisitet finner vi det lite 

sannsynlig at en økning i de residuale tariffledd for produksjon på lang sikt 
vil svekke investerings- og etableringsincentivene i markedet.  

Med utgangspunkt i økonomisk teori finner vi dessuten lite som tyder på at 

fordelingen mellom forbruk og produksjon er basert på tungtveiende 
teoretiske argumenter. Ser man utformingen av tariffene i et langsiktig og 

europeisk perspektiv er det med utgangspunkt i økonomiske 

effektivitetskriterier ingen ting som tilsier at fordelingen mellom produksjon 
og forbruk må ligge på det nivået vi observerer i dag. Vi kan ikke se sterke 

effektivitetsmessige argumenter for det ene eller det andre, og mener 

bestemt at virkningene av en gitt fordeling er et empirisk spørsmål – for 
ikke å snakke om at det er et politisk spørsmål som handler om fordeling. 

Med det utgangspunkt at dagens praksis er nøytral (effektivitetsmessig), er 

det etter vår mening sentralt hvorvidt praksisen er eller oppleves som 
rettferdig ut i fra samfunnets og de enkelte aktørers preferanser for 

fordeling og rettferdighet. Hvorvidt dagens praksis delvis kan sies å være 

knyttet til tradisjoner og ulike makt-/allianseforhold i energimarkedet kan vi 
vanskelig ta stilling til, annet enn å anta, på generelt grunnlag, at slike 

forhold nok spiller inn.  

Diskusjonen om tilknytning av ny produksjon i nettet har nylig munnet ut i 
en plikt for alle nettselskap til å gi ny produksjon tilbud om tilknytning. 

Effektivitetshensyn krever da bruk av anleggsbidrag i masket nett. Det er 

imidlertid ikke trivielt å beregne korrekte, rimelige eller rettferdige 
anleggsbidrag i masket nett. Når en gitt produksjonstilknytning utløser 

behov for oppgraderinger i det maskede nettet, vil man ofte se at 

nettforsterkningene også kommer andre (og gjerne også fremtidige) 
nettkunder direkte eller indirekte til gode. NVE synes ikke å legge opp til å 

skrive noen veiledning eller lignende for hvorledes dette bør gjøres. Det 

betyr at nettselskapene blir tvunget til å komme med konkrete forslag. 
Gjennom klager og ankebehandling vil det over tid bli etablert en eller 
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annen praksis. I den utstrekning man ikke lykkes med å kreve inn korrekte 

anleggsbidrag bør man følgelig også se på  bruken av residualledd og 
fordeling mellom brukergrupper som et mulig instrument for en mer 

rettferdig kostnadsfordeling i nettet både på kort og lang sikt. 
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1 Introduksjon 

Nettariffer, på alle nettnivåer, kommer trolig alltid til å være et 
diskusjonstema innad i kraftforsyningen. Vi kan peke på to gode grunner til 

det. For det første er verden i stadig forandring og med det utfordringene 

for næringen. For det andre innebærer praktisk utforming av tariffer at det 
må treffes valg som har fordelingsvirkninger – det finnes flere enn ett sett 

av tariffer som er optimale i tradisjonell samfunnsøkonomisk forstand 

(maksimerer samlet velferd i samfunnet). Men sammenligner man to eller 
flere slike sett av optimale tariffer vil byrdefordelingen mellom ulike brukere 

og brukergrupper kunne være svært ulik. Dermed dannes det kontinuerlig 

et grunnlag for å stille spørsmål ved nettariffene. Dette gjelder så vel 
prinsipielle spørsmål, som for eksempel behandling av ulike aktørgrupper, 

som numeriske spørsmål, som for eksempel størrelsen på ulike 

tariffelementer. 

Utformingen av dagens tariffsystem er i stor grad bygget opp og utformet 

med utgangspunkt i tradisjonelle kriterier for en samfunnsøkonomisk 

optimal tilpasning, noe som er et godt utgangspunkt. Formålet med denne 
rapporten er å bidra til å komme videre med noen av de tariffrelaterte 

spørsmål som stadig diskuteres, samt å presentere et teoretisk underlag for 

en slik diskusjon. I første del av rapporten gis en drøfting av aktuelle 
tariffspørsmål med utgangspunkt i sentral økonomisk teori. Innledningsvis 

går vi kortfattet gjennom de mest sentrale og aktuelle kjennetegn ved 

dagens tarifferingspraksis og knytter dette opp mot relevant teori. I andre 
del av rapporten tas det sikte på å diskutere konkrete, praktiske løsninger 

på aktuelle utfordringer vedrørende nettariffer. 

 

2 Nettariffer og økonomisk teori 

En rekke forhold om optimal tariffering synes å være avklart gjennom de 

siste årene. Dette gjelder eksempelvis spørsmålet om fordelingen mellom 
bruksavhengige og bruksuavhengige tariffelement, og hvordan slike 

element best kan utformes. Det er imidlertid fortsatt noen sentrale 

problemstillinger som får oppmerksomhet. Dette gjelder blant annet 
fordelingen av bruksuavhengige tariffer (residuale ledd) mellom ulike 

brukergrupper (derunder produksjon og forbruk og/eller ulike 

forbruksgrupper), eller mellom nye og gamle nettbrukere. I en teoretisk 
diskusjon av fordelingen av residuale ledd er det relevant i hvilken grad 

økonomien er åpen og har handel med andre land og markedsområder. 

Utenlandsforbindelsers rolle i kostnadsgrunnlaget for sentralnettstariffen er 
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også et tema som bør få mer plass i den pågående diskusjonen knyttet til 

utforming av nettariffer.  

 

2.1 Bruk av tariffer 

Dagens regulering av nettselskaper er utformet med sikte på å oppnå 
samfunnsøkonomisk effektivitet i nettvirksomheten. Samfunnsøkonomisk 

effektivitet innebærer i denne sammenhengen at nettet skal utnyttes 

optimalt på kort sikt og dimensjoneres optimalt på lang sikt. Disse 
målsettingene gjenspeiles i utformingen av nettariffene. Hva gjelder 

langsiktig tilpasning er det imidlertid ikke tariffene alene som skal sikre 

optimal tilpasning. I tillegg til tariffene har sentralnettsoperatøren og – 
eieren (Statnett) og regulatoren (NVE) samlet et ”arkitektansvar” for 

sentralnettet, herunder planlegging av og konsesjonsmyndighet for nye 

linjer og komponenter. I tillegg er Olje- og energidepartementet 
ankeinstans for blant annet NVEs konsesjonsbeslutninger samt eier av 

Statnett SF. 

Kostnadsstrukturen for nettvirksomheten karakteriseres av avtakende 
enhetskostnader (fallende grensekostnader). På grunn av denne 

kostnadsstrukturen er det altså i de fleste tilfeller optimalt å gi én bedrift 

monopol på overføring av elektrisitet innen et geografisk område. 
Nettvirksomhet omtales således som naturlig monopol. Dette krever i sin 

tur at monopolbedriften reguleres for å oppnå økonomisk effektivitet, både 

på kort og lang sikt. Nettselskapets totale kostnader er gitt ved summen av 
variable og faste kostnader ved å bygge og drifte nettet. Gjennom 

inntektsrammeregulering tillates alle nettselskaper å hente inn en regulert 

inntekt for å dekke de totale kostnadene. De kortsiktige grensekostnadene 
består i hovedsak av kostnader ved beskrankninger i nettet og tap ved 

overføring av elektrisitet. Langsiktige grensekostnader bestemmes av 

kostnader knyttet til økt kapasitet. Nye investeringer i nettet vil påvirke 
nivået på både kortsiktig og langsiktig kostnadsnivå. I den norske 

inntekstrammereguleringen tilordnes hvert nettselskap en inntekt basert på 

en normkostnad. For å sikre at nettselskapene har incentiver til å investere i 
en samfunnsøkonomisk optimal infrastruktur på lang sikt fastsettes 

inntektsrammen med grunnlag i både variable og faste kostnader.  

Det samfunnsøkonomiske kriteriet for optimal ressursutnyttelse på kort sikt 
er at prisen på bruk settes lik grensekostnad. Prising av nettbruk til 

grensekostnad vil med den faktiske kostnadsstrukturen ikke gi eieren 

tilstrekkelig kostnadsdekning på lang sikt, og dette inntektsunderskuddet 
må dekkes inn gjennom en form for avgift. Nettariffen må følgelig utformes 

med utgangspunkt i kostnadene til selskapene. Valg av metode for å dekke 

inn selskapenes inntekstunderskudd baserer seg på en avveiing mellom 
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effektivitetstap ved innkreving og rettferdighet. Hovedtanken bak NVEs 

finansieringsmodell for elektrisitetssystemet er at overføringsnettet skal 
være brukerbetalt, og det er derfor valgt en form for brukebetaling fremfor 

for eksempel finansiering gjennom skattesystemet. I utformingen av 

tariffene går hovedskillet blant nettbrukere mellom innmating (les: 
produksjon) og uttak (det vil si forbruk og underliggende nettverk). I denne 

rapporten er det særlig byrdefordelingen mellom ulike typer av produsenter 

og konsumenter som er i fokus.  

I kontrollforskriftens del V1 beskrives de grunnleggende prinsippene for 

tariffering i sentralnettet. De sentrale krav i forskriften er følgende: 

• Tariffene skal gi signaler om effektiv utnyttelse og effektiv utvikling av 
nettet 

• Tariffene skal gi kostnadsdekning 

• Tariffene skal ha et bruksavhengig ledd (energiledd) og andre ledd (fast 
ledd) 

Det bruksavhengige energileddet er ment å reflektere den belastingen 

nettkunden til enhver tid påfører nettet gjennom innmating eller uttak og 
dermed gi kortsiktig signaler til kundene om effektiv utnyttelse av det 

eksisterende nettet. Som hovedregel skal energileddet fastsettes på 

grunnlag av marginale tapskostnader i nettet (nettselskapene kan i tillegg 
fastsette kapasitetsledd slik at det skapes balanse mellom overføringsbehov 

og nettkapasitet når overføringsbehovet overstiger kapasiteten i nettet). 

Det som i Kontrollforskriften omtales som ”andre tariffledd” skal dekke 
nettkostnader som ikke dekkes gjennom bruksavhengige tariffledd. 

Herunder kommer tariffens faste (bruksuavhengige) ledd, som er utformet 

med tanke på å minimere det samfunnsøkonomiske effektivitetstapet og 
samtidig bidra til kostnadsdekning innenfor selskapets inntektsramme. For 

alle nettnivå gjelder det at fastleddet som et minimum skal dekke 

kundespesifikke kostnader (faktureringskostnader, 
administrasjonskostnader etc.). Energileddet skal som et minimum dekke 

marginale tapskostnader i nettet. I distribusjonsnett tillattes det i tillegg at 

energileddet kan dekke en andel av øvrige kostnader som ikke dekkes inn 
gjennom fastleddet. Dette forklarer det forhold at energileddet i 

distribusjonsnett generelt er til dels vesentlig høyere enn 

marginaltapskostnaden. Man kan si at distribusjonsnett har større frihet i å 
sette den kombinasjonen av energiledd og residualledd som gir selskapet 

kostnadsdekning, enn tilfellet er på høyere nettnivå. Forholdet mellom 

                                            
1 FOR 1999-03-11 nr 302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomhet og tariffer.  
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bruksavhengig og bruksuavhengige tariffledd i ulike nettnivå kan illustreres 

som i Figur 1 nedenfor. 

 

 
Figur 1 Kostnadsdekning i ulike nettnivå (sentral-, regional- og distribusjonsnett). 

For alle nettnivå gjelder en nedre grense for både bruksavhengige 

energiledd og bruksuavhengige residualledd. For å oppnå kostnadsdekning 

må nettselskapene ta inn øvrige faste nettkostnader (kapitalkostnader osv) 
gjennom et tillegg i et eller begge tariffledd. For sentral- og regionalnett er 

praksisen slik at energileddet kun dekker marginaltapskostnad, mens det på 

residualleddet kommer et tillegg til de rent kundespesifikke kostnadene. 
Tilpasningen kan illustreres ved punkt B i figuren. For distribusjonsnett 

tillates det at også energileddet dekker en andel av de øvrige kostnadene i 

nettet (”den andelen som ikke innkreves gjennom fastleddet”). Typisk kan 
man tenke seg en tilpasning i punkt A i figuren for distribusjonsnett der en 

andel av nettselskapets kapitalkostnader osv. er lagt i energileddet og 

resterende er lagt i residualleddet. Avveiningen mellom hvor mye av 
nettselskapets øvrige kostnader som legges i hhv energiledd og residualledd 

varierer mellom ulike selskap.  

 

2.1.1 Særskilt om anleggsbidrag 

I tillegg kan nettselskapene innkreve anleggsbidrag fra både forbruk og 

produksjon i forbindelse med nyetableringer der det kreves spesielle 
nettinvesteringer i direkte tilknytning til å gi kunden adgang til nettet. Siden 

nettselskapets maksimale bruttoinntekt uansett er gitt ved inntektsrammen, 

vil bruk av anleggsbidrag bidra til at fastleddet må settes lavere enn det 
ellers ville vært. Anleggsbidrag bidrar derfor ikke som sådan til 

finansieringen av nettselskapet, men er i praksis et virkemiddel som bidrar 

med prissignaler til brukerne og er med på å fremme en 
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samfunnsøkonomisk optimal utbygging av nettet. Anleggsbidrag kan også 

oppfattes som en mekanisme for å skape en mer rettferdig fordeling mellom 
brukere av nettet – men ”rettferdig” er vanligvis et subjektivt begrep og 

meningene om et konkret anleggsbidrag kan derfor være svært delte. Et 

samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt karakteriseres, blant annet, ved at 
det er i stand til å bære kostnaden ved å tilkobles nettet. Inntil nå har det 

imidlertid ikke vært praksis for å kreve anleggsbidrag for nettinvesteringer 

som gjøres i masket nett, selv om de gjøres på direkte foranledning av at 
en ny bruker knytter seg til nettet. Retten til å innkreve anleggsbidrag må 

sees i sammenheng med nettselskapenes tilknytningsplikt. I 2009 er 

tilknytningsplikten for forbruk supplert med (noenlunde) tilsvarende plikt for 
nettselskapene å tilknytte ny produksjon til nettet. Med tilknytningsplikt for 

produksjon aktualiseres også behovet for et regelverk for innkreving av 

anleggsbidrag i masket nett. Anleggsbidrag er i tillegg til å bidra til en fair 
fordeling av kostnadene mellom nettselskapenes ulike kunder et viktig 

virkemiddel for optimal nettutbygging gjennom virkningen anleggsbidraget 

har på etterspørsel etter nettilknytning. Samtidig står man ovenfor en 
avveiing mellom innkreving av og størrelse på anleggsbidrag og det, fra 

politisk hold, formulerte målet om økt andel fornybar kraftproduksjon.2  

 

2.2 Dagens sentral- og regionalnettstariffer i praksis 

Mens variable tariffledd (energiledd) og anleggsbidrag reflekterer spesifikke 

kostnader i nettet, er det faste tariffleddet altså kun ment å ta inn den delen 
av inntektsrammen som ikke tas inn gjennom de andre prisene (derav 

uttrykket residualledd). Faste tariffledd skal ikke uttrykke spesifikke 

kostnader eller avhenge av den løpende bruken av nettet. Dersom 
energileddet er korrekt utformet så skal dette uttrykke grensekostnaden 

ved bruk av nettet (beregnet som marginaltapskostnaden), og skal dermed 

i følge økonomisk teori gi effektiv utnyttelse av nettet (prising lik 
grensekostnad). Dersom vi antar at dette holder i praksis følger det rett 

frem at ved å benytte et høyere (lavere) energiledd i tarifferingen så vil det 

resultere i for liten (stor) etterspørsel/bruk av nettjenester. Under 
antagelsen om at energileddet er optimalt utformet forstås fastleddet som 

en generell skatt. Fordi hensikten altså utelukkende er å samle inn penger 

for å gi nettselskapene nødvendig finansiering, kan vi betrakte fastleddene 
som en fordelingsnøkkel for et spleiselag. Fordi vi har bruksavhengige ledd 

som skal sikre effektiv bruk av nettet må fastleddene utformes slik at de er 

                                            
2 Det kan vises at dersom samfunnets betalingsvilje for økning av fornybar 
kraftproduksjon ikke er ubegrenset vil man få mer fornybar kraftproduksjon om 
utbyggerne tvinges til å ta hensyn til nettkostnadene enn om de får ”gratis” 
nettilknytning. 
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uavhengig av faktisk bruk, og (helst) ikke påvirker markedsaktørenes valg 

med hensyn til produksjon eller forbruk av kraft.  

I den faktiske utformingen av fastleddet har man ut ifra et ønske om 

brukerfinansiering og rettferdighet valgt å differensiere fastleddet mellom 

ulike brukergrupper. Det differensieres i henhold til egenart, noe som 
innbærer at produksjon og forbruk tarifferes ulikt, og at uttakskunder i 

noder med relativt mye produksjon, og spesielt slike hvor forbrukets 

brukstid er over 7000 timer (forbruk over 15 MW3) får redusert fastledd (k-
faktor). I tillegg differensieres det i henhold til størrelse ved at fastleddet 

avhenger av gjennomsnittlig effektuttak under høylast eller gjennomsnittlig 

årsproduksjon målt over flere år, slik at store nettkunder betaler relativt 
mer enn små nettkunder. Endelig differensieres det etter beliggenhet ved at 

tariffene beregnes separat for regionale nett og for distribusjonsselskaper 

(det er i 2009 ca 60 regionale nett og 155 distribusjonsselskaper).  

For produksjon har fastleddet ligget uendret på 0,56 øre per kWh i mange 

år, uavhengig av hvilket nettnivå produksjonen mater inn (f.o.m. 2010 økes 

dette til 0,8 øre per kWh). Det praktiseres i tillegg en ordning med såkalt 
nettbegrunnet innfasingstariff, som er en avtale et nytt produksjonsanlegg 

kan oppnå for en 15-års periode. Denne ordningen innebærer at det i visse 

områder gis en rabatt i forhold til gjeldende residualledd til ny produksjon i 
områder der økt produksjon er nettmessig svært gunstig. Den 

nettbegrunnete innfasingstariffen ligger på 0,1 øre per kWh, noe som i 

forhold til dagens fastleddsnivå på 0,56 øre per kWh innebærer en rabatt på 
0,46 øre per kWh. I Statnetts Prisstrategi for 2010-2012 videreføres den 

nettbegrunnede innfasingstariffen på 0,1 øre per kWh for spesielle områder. 

Grunnlaget for innmatingstariffen er gjennomsnittlig årsproduksjon de siste 
10 år. For nye anlegg brukes forventet (simulert) produksjon for de år en 

ikke har faktisk produksjon. Med denne utformingen har fastleddet ingen 

betydning for løpende produksjonsbeslutninger, verken for vannkraft eller 
for andre teknologier. Prinsipielt sett kan imidlertid kravet om residualledd 

for produksjon innebære noe svekkede incentiver til investeringer i 

kraftproduksjon. Fastledd kan oppfattes som en imperfekt grunnrenteskatt. 
På lang sikt kan det derfor være negative og ikke tilsiktede 

effektivitetsvirkninger av innmatingstariffen, ved at marginalt lønnsomme 

                                            
3 I Statnetts tariffer er det tatt utgangspunkt i en næringsnøytral definisjon av 
kraftintensiv industri. k-faktoren, som i utgangspunktet er forholdet mellom totalt 
forbruk i en node og summen av forbruk og produksjon i vedkommende node (alt 
sammen målt som effekt, altså MW), får et tillegg i nevneren som avhenger av 
uttaket fra kraftintensiv industri i noden. I denne sammenheng er kraftintensiv 
industri definert som forbruk over 15 MW ti topplast og med brukstid over 7000 
timer. Fra 2010 er imidlertid petrolueumsindustri definert ut av kraftintensiv industri 
på grunn av liten (eller ingen) prisfølsomhet for denne gruppen. 
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investeringer ikke gjennomføres. I praksis er det imidlertid ikke like stor 

grunn til bekymring, og vi vender tilbake til dette i kapittel 3.2. 

Fastledd for uttak varierer fra år til år i takt med nettselskapets ”resultat” 

før fastledd. Dersom nettbruken har vært lav et år (for eksempel tørrår) vil 

nettselskapet typisk ha fått lavere bruttoinntekt enn inntektsrammen tilsier. 
Denne mindreinntekten kan hentes inn senere år, og bidrar derfor til et 

midlertidig løft i fastledd for uttak. Om bruttoinntekten et år blir høyere enn 

rammen, vil fastledd for uttak bli lavere enn de ellers ville ha vært.  

Avregningsgrunnlaget for uttakstariffene er basert på et 5 års glidende 

gjennomsnitt av kundens årlige målte forbruk i topplasttimen i hvert enkelt 

tilknytningspunkt. For forbruk som er samlokalisert med produksjon 
reduseres dermed avregningsgrunnlaget som følge av at behovet for 

sentralnett er mindre. Dette er en regel som skal stimulere til etablering i 

nærhet til produksjon og på den måten redusere investeringsbehovet i 
nettet. På samme måte som for innmatingstariffer antar vi generelt at 

fastledd for uttak ikke påvirker løpende forbruksbeslutninger (dog kanskje 

med unntak av noen industrielle aktiviteter4), og dermed at tariffen er 
nøytral på kort sikt. Derimot kan man ha samme bekymring for incentiver til 

investering i kraftforbrukende virksomhet som i produksjon – kravet om 

bidrag til spleiselaget kan velte lønnsomheten i helt marginale investeringer, 
eller gjøre investeringene mindre enn de ellers ville ha vært. Men igjen kan 

dette se noe annerledes ut om man ser praktisk og ikke (bare) teoretisk på 

det hele, se kapittel 3.2. 

 

2.3 Residuale tariffledd og skatteteoretiske betraktninger 

Nettselskapene maksimerer sin profitt (totale inntekter fra tariff fratrukket 
totale kostnader) under bibetingelsen at selskapets innhentede tariffinntekt 

ikke må overstige tillatt inntektsramme. Dette innebærer altså at 

selskapene i prinsippet kan risikere ikke å oppnå full kostnadsdekning (og 
god avkastning på egenkapitalen) over nettariffene dersom innhentede 

tariffer samlet ligger lavere enn den tildelte inntekstrammen. Risikoen er 

imidlertid i praksis svært liten, i og med reglene om mer - og mindreinntekt 
og tariffjustering i etterfølgende år. Ved en reduksjon i den 

forbruksavhengige tariffkomponenten, for eksempel ved permanent lavere 

forbruk, må dette kompenseres gjennom økte fastledd (eventuelt 
anleggsbidrag over tid). Tariffens fastledd kan sees på som en generell 

                                            
4 Tilstrekkelig store virksomheter med en viss fleksibilitet kan tenkes å justere 
forbruket sitt ned når de venter at den aktuelle topplasttimen inntreffer. Dersom 
kapasiteten i noden er forholdsvis knapp er ikke det nødvendigvis noen ulempe 
samfunnsøkonomisk sett. Det er tross alt en god logikk i at avregningsgrunnlaget for 
forbruk er maksimalt effektuttak og ikke årlig forbruksvolum, ettersom nettets 
effektkapasitet er relativt knappere enn dets kapasitet til å transportere energi. 
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skatt, og de økonomiske mekanismene som knytter seg til bruk av denne 

type fastledd ligner også svært mye på det man observerer ved generell 
skattlegging av for eksempel forbruksgoder.  

Når vi ser bort fra virkningene på investeringer og lokalisering påpekt i 

avsnitt 2.2 ovenfor, er fastleddet utformet med tanke på å gi minst mulig 
incentiveffekter for aktørene i kraftmarkedet. Men på samme måte som for 

generelle skatter vil det faste tariffleddet generelt ha både 

effektivitetsvirkninger og fordelingsvirkninger. En optimalt utformet skatt 
skal gi en optimal avveiing mellom effektivitetstap og fordelingseffekter. 

Hva som ansees som den optimale avveiingen er en subjektiv vurdering, 

som generelt vil avhenge av publikums (samfunnets) preferanser og syn på 
likhet, rettferdighet og fordeling mellom grupper med ulik betalingsevne. 

Man kan eksempelvis godta et større effektivitetstap (i form av for høy eller 

for lav tilpasset produksjon) dersom man samtidig oppnår en ønsket 
omfordeling av ressurser fra en gruppe til en annen. En effektiv skatt skal i 

prinsippet ha minimal innvirkning på aktørenes tilpasning. En nøytral skatt 

kjennetegnes ved at den ikke bidrar til å påvirke individuelle aktørers 
økonomiske valg/tilpasning (velge andre energikilder, flytte, endre 

innsatsfaktor i produksjon etc.). Sammenlikner man tariffens faste ledd med 

tradisjonelle skatter skal faste tariffledd med andre ord optimalt sett ikke ha 
såkalte vridende effekter på aktørenes tilpasning. I realiteten vil man fra et 

økonomisk perspektiv alltid kunne hevde at skatter påvirker enkeltaktørers 

tilpasning ut ifra det enkle faktum at en rasjonell investor som står ovenfor 
to gjensidig utelukkende prosjekt med samme risiko og avkastning før 

skatt, alltid vil velge det prosjektet som har den laveste skattebelastningen.  

Særlig to resultater fra skatteteorien kan sies å ligge til grunn for mye av 
forståelsen for tariffutformingen og diskusjonen av fordelingen mellom ulike 

grupper. For det første er det sentrale poenget som ligger til grunn for at vi 

i det hele tatt er opptatt av hvordan tariffene utformes, at det å pålegge en 
slik skatt i seg selv vil føre til et effektivitetstap ved at sektoren blir mindre 

enn kostnads- og etterspørselsforhold alene tilsier. Tapet skyldes vridning i 

ressursallokeringen i markedet som følge av at skatten innføres. For det 
andre avhenger størrelsen på tapet av prisfølsomheten (elastisiteten) hos 

aktørene som pålegges skatten. Disse resultatene illustreres grafisk som i 

figurene nedenfor.  
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Figur 2 Markedslikevekt under perfekt konkurranse; produsent- og konsumentoverskudd 

Først, for den generelle forståelsen er det nyttig å ha klarhet i begrepene 

produsent- og konsumentoverskudd. I Figur 2 illustreres dette ved et antatt 
perfekt marked for elektrisitet. Etterspørselskurven for elektrisitet 

representerer den relative marginalnytten (betalingsvilje) av konsum, og 

hele arealet under etterspørselskurven reflekterer total nytte av konsum. 
Tilbudskurven er stigende i pris, og kurven reflekterer grensekostnader i 

produksjonen. Arealet under tilbudskurven reflekterer totale kostnader. I 

Figur 2 tolker vi arealet under etterspørselskurven som nytte ved å 
konsumere mengden x*, mens det skraverte området representerer 

produsentenes kostnader ved å produsere x*. Det fargete arealet i figuren 

fremkommer som nytte fratrukket kostnader forbundet med konsum og 
produksjon av mengden x*. Dette arealet er den samfunnsmessige 

gevinsten (verdiskapningen) av produksjonen av x* og består av 

konsument- og produsentoverskudd. Konsumentoverskuddet relateres til at 
markedsprisen er satt der marginal betalingsvilje er lik marginal 

produksjonskostnad, og således gir markedsprisen en gevinst for hhv 

konsum med høyere betalingsvilje enn markedspris, og for produksjon med 
lavere kostnader enn representert ved markedsprisen. Som vi skal se i de 

neste figurene reduseres både konsument- og produsentoverskuddet 

generelt som følge av skattlegging. 

Markedet vi betrakter i Figur 3 er i utgangspunkt i likevekt: markedsprisen 

p* er gitt der grensekostnaden tilsvarer marginal betalingsvilje og omsatt 

kvantum er lik x*. Det innføres så en skatt på konsum tilsvarende t kroner 
per konsumert enhet.5 Dette innebærer i praksis at konsumentene må 

                                            
5 Her gjør vi en liten tilsnikelse. Vi har en skatt på linje med fastledd for uttak i 
tankene. Men denne er jo nettopp utformet slik at skattebetalingen i minst mulig 
grad skal avhenge av den løpende nettbruken. Men figurene vi tegner her skal 
forstås som langsiktige likevekter. x* viser størrelsen på sektoren uten slik 
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betale en høyere pris for et gitt konsumnivå. Den generelle betalingsviljen i 

markedet er den samme, men produsentene vil stå ovenfor en 
etterspørselskurve som ligger lenger til venstre fordi de nå generelt ikke 

mottar hele beløpet p som konsumentene betaler, men kun prisen p minus 

skatten t. Den nye etterspørselskurven ligger derfor t lenger ned enn den 
initiale kurven. I ny likevekt er det i realiteten to priser: en pris 

produsentene mottar og en pris konsumentene betaler for gitt kvantum. I 

figuren nedenfor er produsentenes oppnådde pris etter innført skatt er pt 
gitt ut fra skjæringspunktet mellom tilbudskurven og den nye 

etterspørselskurven. Den prisen konsumentene betaler er gitt ved pt+t, 

altså produsentenes pris pluss skatt t. Forskjellen mellom konsumentenes 
og produsentenes pris kalles gjerne for en ”skattekile”. Hvor stor del av 

denne kilen som faller på de ulike aktørene skal vi se avhenger av 

fleksibiliteten (elastisiteten) i aktørenes tilpasning.  

 

 
Figur 3 Effektivitetstapet ved innføring av skatt på konsum, elastisk etterspørselsfunksjon 

 

Omsatt kvantum reduseres etter skattlegging fra x* til xt. Overføringen til 
offentlig sektor tilsvarer rektangelet xt*t i figuren (det blå rektangelet). For 

konsumentene innebærer dette tapt nytte av konsum tilsvarende områdene 

B, C og D i figuren. For produsentene representerer områdene C og D 

                                                                                                                             
skattlegging. Om forbrukerne avkreves en skatt som i gjennomsnitt er like stor som 
t per enhet av varen eller tjenesten vil den nye langsiktige likevekten tilsi en mindre 
sektor fordi forbrukerne må ta hensyn til at skatten reduseres deres kjøpekraft (ikke 
kun for elektrisitet, men generelt for alle varer). Relative priser endres generelt ikke 
av en slik forbruksuavhengig skatt og endringen i kvantumstilpassningen må forstås 
som en langsiktig substitusjonseffekt. Tilsnikelsen gjør at reduksjonen i sektoren kan 
feilvurderes i figurene, men siden de andre sektorene ikke er representert kan en 
ikke ta stilling til det her. På denne måten får vi imidlertid vist grafisk det som er de 
viktige resultatene fra skatteteorien i denne sammenheng.  
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sparte produksjonskostnader. Netto effektivitetstap er dermed gitt ved 

arealet B (tapt nytte minus sparte kostnader). Tapet som skyldes vridninger 
i ressursallokeringen kan forstås på følgende måte: Etter skatt er marginal 

betalingsvilje pt+t høyere enn grensekostnaden pt, noe som medfører at det 

produseres og konsumeres for lite av den skattlagte varen. Ved full 
ressursutnyttelse (i økonomien) innebærer det at det generelt produseres 

og konsumeres for mye av andre varer.  

Det er verdt å legge merke til den innbyrdes fordelingen av 
effektivitetstapet (B) mellom produsenter og konsumenter. Den blåfargete 

delen av område B representerer tapt konsumentoverskudd, mens den 

rødfargede delen representerer tapt produsentoverskudd. I neste figur skal 
vi studere hvilken betydning fleksibiliteten i aktørenes tilpassning har for 

størrelsen på og fordelingen av dette velferdstapet. Fleksibilitet i denne 

sammenheng måles ved såkalt priselastisitet, og generelt vil høyere 
priselastisitet bidra til at vedkommende markedsaktør må bære en lavere 

andel av effektivitetstapet. Generelt gjelder dette både for konsumenter og 

produsenter, men i det følgende konsentrerer vi oss om å illustrere poenget 
med endret priselastisitet på forbrukssiden.   

I Figur 3 tok vi utgangspunkt i en relativt elastisk etterspørselskurve. I Figur 

4 betrakter vi den samme skatten i tilfellet der etterspørselen er uelastisk: 
etterspørselskurven i Figur 4 har en brattere helning, og kvantumseffekten 

(den deriverte) av en marginal endring i pris er dermed mindre. Sektoren 

krymper mindre enn når etterspørselen er mer elastisk. Sammenlikner vi de 
to figurene ser vi at i tilfellet der etterspørselen er uelastisk, gir skatten 

mindre kvantumsendringer og mindre netto effektivitetstap. Potensialet for 

endringer i aktørenes tilpasning ved innføring av en skatt er altså større jo 
mer elastisk etterspørselen er, for en gitt tilbudskurve. Videre ser vi at 

konsumentenes andel av det samlede effektivitetstapet B er større i tilfellet 

med uelastisk etterspørsel (det blåfargede området av arealet B er langt 
større enn det rødfargete området i figuren).  

Effektiv skattlegging kjennetegnes ved relativt høye skattesatser på varer 

med relativt uelastisk etterspørsel (Ramsey-regelen). Dette innebærer med 
andre ord at man skattlegger varer og tjenester med lav 

etterspørselselastisitet relativt hardere enn andre (Ramsey-priser). Dette 

resultatet er overførbart til bruken av fastledd hvis man kan differensiere 
tariffer mellom brukergrupper med ulik priselastisitet i sin etterspørsel etter 

nettjenester: I praksis er elastisiteten nær null for el-spesifikt kraftforbruk 

nært opp til leveringstidspunktet. For varmespesifikt kraftforbruk er 
elastisiteten større, noe som gir en teoretisk begrunnelse for lavere 

residualledd for slike brukere. 
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Figur 4 Effektivitetstapet ved innføring av skatt på konsum, uelastisk etterspørselsfunksjon 

Det er verdt å merke seg i illustrasjonen ovenfor at lavere 

kvantumsreaksjon som følge av en skatt innebærer et lavere effektivitetstap 

(mindre samlet tap i Figur 4 enn i Figur 3) og dessuten at størrelsen på 
overføringen t*xt ikke påvirkes av hvorvidt skatten t innføres som en skatt 

på produksjon i stedet for forbruk.  

Det siste poenget kan verifiseres ved å tegne inn et skift t til venstre i 
tilbudskurven istedenfor skiftet i etterspørselskurven i figurene ovenfor. 

Intuisjonen er enkel: dersom en skatt t pålegges produsentene, må 

konsumentene betale en høyere pris per enhet for å gi produsenten den 
samme kostnadsdekningen. Tilbudskurven som konsumentene står ovenfor 

vil derfor ligge høyere enn den initiale tilbudskurven som reflekterer 

produsentenes marginalkostander. For gitt tilbuds- og 
etterspørselselastisitet vil fordelingen av skattekilen og kvantumsreaksjonen 

være den samme. Det som er avgjørende for skatteomveltningen er 

elastisiteten i tilbud og etterspørsel: sammenlikner vi de to figurene er det 
nettopp tydelig at en større del av skattekilen belastes konsumentene i 

markedet når etterspørselen er uelastisk. Man kan tilsvarende vise at, for 

gitt etterspørsel, så vil en større del av skattekilen belastes produsenten 
dersom tilbudskurven er relativt uelastisk (altså en brattere kurve).  

Det er med andre ord slik at ved liten kvantumsreaksjon (skattlegging av 

uelastiske varer) så følger det gjerne større fordelingsmessige utfordringer. 
De fordelingsmessige aspektene ved tariffutformingen er sentrale i den 

videre diskusjonen.  

Fremstillingen ovenfor er basert på et lukket samfunn. I kapittel 3.3.2 
forklarer vi nærmere forskjellene mellom dette og et åpent samfunn. 

Muligheter for eksport og import påvirker hvordan den økonomiske byrden 
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med fastledd fordeles mellom aktørgrupper – med handel kan en ikke like 

kategorisk som ovenfor fastslå at det er likegyldig (fordelingsmessig) om 
avgift legge på innmating eller uttak. Også effektivitetsmessig kan det ha 

betydning om avgift legges på innmating eller uttak, men som vi skal vise 

kan man ikke på teoretisk grunnlag fremheve den ene eller annen måte 
som mest effektiv – det blir til siste det vi kaller et empirisk spørsmål. 

Med disse økonomisk teoretiske betraktninger i bakhodet går vi nå over til å 

diskutere tilpasningen og fordelingen av det forbruksuavhengige tariffleddet 
(residualleddet/fastleddet) mellom ulike kundegrupper slik dette ser ut 

under dagens tariffregime. Vi presenterer en prinsipiell analyse av 

utformingen av tariffer i kraftnettet. Diskusjonen knytter seg spesielt opp til 
tariffering i sentralnettet, men er overførbar til andre nettnivå. Det er i 

prinsippet ingen sterke teoretiske argumenter for at den byrdefordelingen 

dagens tariffsystem gir også er den mest rettferdige. I prinsippet kan en 
argumentere for en rekke andre – minst like riktige eller rettferdige – 

tariffmodeller.  

 

3 Fordelingen av residuale tariffledd 

Det kan i prinsippet skilles mellom kortsiktige og langsiktige virkninger av 

tariffsystemet: tariffnivået påvirker både aktørenes daglige driftbeslutninger 
(kort sikt) og deres investerings- og/eller lokaliseringsbeslutninger (lang 

sikt). I tillegg vil andre økonomiske forhold, slik som graden av økonomisk 

åpenhet i kraftmarkedet ha betydning for hvordan fordelingen av 
residualleddet påvirker aktørenes tilpasning. Det er også viktig å se 

utformingen av tariffsystemet generelt, og fordelingen av residualkostnader 

spesielt, i sammenheng med hvilke andre virkemidler man har til rådighet 
for å tilstrebe en mest mulig samfunnsøkonomisk effektiv bruk og utbygging 

av elektrisitetsnettet. Betydningen av bruk (eller manglende bruk) av 

anleggsbidrag – også i masket nett – er blant annet relevant i denne 
sammenheng. 

I første del av dette kapittelet gir vi en gjennomgang av argumenter og 

forklaringer knyttet til fordelingen av residualkostnadene slik de er i dagens 
modell. Vi går deretter over til å diskutere hvilken rolle denne fordelingen av 

residualleddet har for incentiver til bruk av nettet og investeringer i nettet 

med bakgrunn i den teoretiske gjennomgangen ovenfor. Vi diskuterer først 
fordeling og bruk av residualledd i forhold til nye og gamle nettkunder. I 

den sammenheng er det særlig betydningen for investerings- og 

etableringsincentiver som er interessant. I resten av kapittelet fokuserer vi 
på fordelingen av residuale kostnader mellom forbruk og produksjon. Som 

allerede poengtert i avsnitt 2.3 er det ikke spesielt tungtveiende argumenter 

vedrørende samfunnsøkonomisk effektivitet for den fordelingen vi 
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observerer i dag, man kan se for seg andre mulige løsninger som gir 

tilsvarende effektivitetstap men andre fordelingsmessige virkninger. Det er 
sentralt å stille spørsmål ved rettferdigheten i dagens fordeling.  

 

3.1 Samfunnsøkonomiske effektivitetskriterier og hensyn i 
dagens tariffmodell 

Ulike metoder for inndekning av residualt inntektsbehov kan ha svært ulike 

virkninger på investeringsincentiver, både for produksjon og forbruk. I 

tillegg påvirkes løpende bruk og driftsbeslutninger. Vi bruker her litt plass til 
å se nærmere på de forklaringer og markedsvurderinger som ligger til grunn 

for dagens fordeling av tariffens fastledd mellom forbruk og produksjon.  

En skiller mellom tre brukergrupper når det kommer til fastledd; 
produksjon, uttakskunder i noder med svært jevnt uttakt (k-faktor; 7000 

timers brukstid og minst 15 GWh årlig uttak), og alle andre uttakskunder. 

K-faktor-ordningen betyr i praksis at uttakstariffen er lavere i områder med 
mye kraftintensiv industri. 

Det økonomiske argumentet som fremstår som det mest tungtveiende i 

argumentasjonen for dagens praksis er knyttet til forskjeller i 
etterspørselselastisitet for ulike nettkunder. Fra et teoretisk synspunkt er 

det korrekt å utforme en skatt slik at man skattlegger gruppen med lavest 

elastisitet hardest, for på den måten å minimere uønskede vridningseffekter 
i aktørenes markedstilpasning. Tar man utgangspunkt i at el-spesifikt 

kraftforbruk er minst fleksibelt er det i tråd med økonomisk teori å la 

størstedelen av finansieringsbyrden falle på denne forbruksgruppen, da 
dette som vi har sett vil innebære det minste effektivitetstapet.  

Econ Pöyry (2008) analyserer dagens tariffpraksis med hensyn til 

inndekningen av det residuale inntektsbehovet i elektrisitetsnettet i forhold 
til samfunnsøkonomiske effektivitets- og fordelingsvirkninger. Basert på en 

helhetlig vurdering av nytten av nettinvesteringer og ulike kundegruppers 

langsiktige betalingsvilje for nettilkobling, argumenterer Econ Pöyry for at 
forbruk bør bære en relativt høy andel a av de residuale kostnadene, mens 

kraftproduksjon skal dekke en mindre andel. For alminnelig forsyning 

beskrives den langsiktige etterspørselskurven etter elektrisitet som en 
konvensjonelt fallende kurve, der betalingsviljen for elektrisitet er relativt 

høy for el-spesifikt forbruk (øvre og mest uelastisk del av kurven) mens 

etterspørselen er mer følsom for prisendringer for elektrisitet til 
oppvarming. Etterspørselen etter nettkapasitet er avledet fra etterspørselen 

etter elektrisk energi, og de to godene er å betrakte som komplementære i 

den forstand at ingen markedsaktører vil ha nytte av det ene uten det 
andre. Kraftetterspørselen varierer med prisen på elektrisitet, og forbruket 

stiger når brukerprisen på el reduseres, og omvendt. I hvor stor grad 
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elastisiteten varierer mellom ulike brukergrupper er ikke åpenbart. Det 

konkluderes med at det for alminnelig forsyning er svært høy betalingsvilje 
for nettilknytning på grunn av relativt høy andel el-spesifikt forbruk. 

Prisfølsomheten for denne forbruksgruppen vurderes med andre ord som lav 

(i gjennomsnitt). 

Betalingsviljen vurderes noe annerledes for kraftintensiv industri og 

petroleumssektoren. Prisfølsomheten på lang sikt for kraftintensiv industri 

beskrives i rapporten som ”middels til høy”, dette er blant annet basert på 
en antagelse om at betalingsviljen for industrien er begrenset oppad til 

alternativverdien knyttet til produksjon andre steder, og i tillegg varierer 

med produktpriser og selskapenes driftsmargin. For kraftprodusenter 
vurderes prisfølsomheten på lang sikt å være ”middels til høy” og 

betalingsviljen for overføring av elektrisitet er begrenset oppad til kraftpris 

minus kraftkostnad, og alternativkostnaden ved produksjon i andre land.  

Det er verdt å legge til at vurderingen av betalingsvilje og prisfølsomhet i 

Econ Pöyry (2008) er vurdert på et overordnet nivå. Innenfor kategoriene 

kraftintensivindustri og kraftproduksjon er det til dels store variasjoner 
mellom bedrifter og kraftteknologier med hensyn til prisfølsomhet. I og med 

en svært stor andel vannkraft, må norsk kraftproduksjon kunne regnes som 

mindre prisfølsom enn industrien generelt, selv om man også her kan 
observere svært store forskjeller mellom ulike teknologier. Produksjon av 

elektrisitet er betinget på at produsenten etterspør alle nødvendige 

innsatsfaktorer for produksjon, og tilgang på nettkapasitet er å anse som et 
gode som er komplementært med andre innsatsfaktorer i 

kraftproduksjonen. For kraftprodusenter er det altså et poeng at 

produsentene er direkte avhengig av kraftnettet i sin virksomhet. Dette i 
seg selv skulle tilsi at også produsenter kan være villig til å akseptere et 

vesentlig høyere bidrag til inndekning av residuale nettkostnader enn hva 

som er tilfellet med dagens tariffmodell. Forekomsten av grunnrente innen 
vannkraftsektoren, og potensielt i vindkraftsektoren en gang i fremtiden, 

forsterker dette poenget for Norges vedkommende. 

Videre må det bemerkes at spesielt for eksisterende stedbunden virksomhet 
med lang levetid (for alle praktiske formål betyr dette eksisterende 

vannkraftanlegg) og lave betalbare driftskostnader vil betalingsviljen for 

nettilknytning være svært høy. 

Mens ovenstående viser effektivitetsmessige argumenter for å behandle 

ulike grupper av nettbrukere ulikt, ble det også benyttet fordelingsmessige 

argument for k-faktor-ordningen da den ble innført: Forbruk svært nær 
produksjon skulle kunne tilsi en noe lavere dimensjonering av nettet. Isolert 

sett vil det i så fall tilsi at det kan være rettferdig om slike brukere betaler 

et noe lavere bidrag enn de andre. 
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Dagens norske modell etterstreber en samfunnsøkonomisk effektiv 

utforming av tariffene. Econ Pöyry (2008) gir en skjematisk oversikt over 
hovedtrekkene i modellen med utgangspunkt i kriterier for effektivitet og de 

hensyn som er tatt i forhold til å etterstrebe disse kriteriene i utformingen 

av tariffmodellen. Ved å la alminnelig forsyning dekke mesteparten av den 
residuale tariffregningen tar dagens modell hensyn til forskjeller i 

etterspørselselastisiteten mellom ulike markedsaktører så langt det praktisk 

lar seg gjøre. Kravet til samfunnsøkonomisk effektivitet i tariffutformingen 
innebærer også et krav til leveringssikkerhet, noe som modellen tar hensyn 

til gjennom å legge en høyere andel av tariffregningen på forbruk enn på 

produksjon. Ordningen med rabatt for utkoblbart forbruk har i prinsippet 
også bidratt til dette. 

Basert på det som er sagt ovenfor om vurdering av nivået på betalingsvilje 

for elektrisitet og de store forskjellene man kan observere innen ulike 
brukergrupper, finner vi det i hensiktmessig i den videre diskusjonen å 

legge fokus på skillet mellom el-spesifikt og annet kraftforbruk, uhindret av 

det faktum at et slikt skille ikke nødvendigvis er det enkleste å 
implementere i praksis. Om man skal peke på andre spesifikke forskjeller 

mellom ulike uttakskunder så har man at store kraftforbrukere i større grad 

krever nettstabilitet og høy leveringssikkerhet, noe som i visse tilfeller kan 
kreve ekstra investeringer og kostnader for netteier. I den grad slike 

kostnader ikke kan innkreves i sin helhet gjennom bruk av anleggsbidrag er 

det verdt å vurdere residualleddet som et instrument for en mer rettferdig 
fordeling av denne type kostnader. Den belastningen store kunder påfører 

nettet i form av endrede marginaltap skal derimot i prinsippet fanges opp av 

tariffens energiledd, og er i så måte ikke et argument for økte fastledd. 

 

3.2 Fordeling mellom nye og gamle kunder – effekt på 
investeringsincentiver 

En potensiell bekymring ved tariffutformingen er om de bruksuavhengige 
leddene settes så høyt (eventuelt lavt) at det påvirker beslutninger om 

investering i anlegg for forbruk eller produksjon på en utilsiktet måte. 

Spørsmålet er om fordelingen av tariffens bruksuavhengige ledd gjøres på 
en måte som i størst mulig grad er nøytral (i den forstand at fastsettelsen 

ikke påvirker kraftmarkedsaktørenes adferd).  

Prinsippet om at ” Tariffene skal gi signaler om effektiv utnyttelse og 
effektiv utvikling av nettet ” innebærer at tariffene skal bidra til at nye 

kunder har en mest mulige realistisk oppfatning av sine egne kostnader, og 

dermed kan foreta en korrekt vurdering i forhold til etablering av egen 
virksomhet. Prissignalene i tarifferingssystemet er sammensatt og de 

langsiktige prissignaler, som jo er mest relevant i forhold til eventuell 
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etablering i nettet (nye kunder), kan sies å bestå både av signaler fra 

tariffledd som reflekterer kortsiktige marginalkostnader og eksisterende 
regler om anleggsbidrag foruten fastleddene. I dagens system er det som 

diskutert etablert bestemte regler for bruk og utforming av residuale 

tariffledd med sikte på å tiltrekke investeringer i produksjon i utvalgte 
nettområder der produksjon er nettmessig svært gunstig (nettbegrunnet 

innfasingstariff).  

Når det gjelder vurderingen av hvorvidt utformingen av de residuale 
leddene bidrar til en samfunnsøkonomisk effektiv nettutbygging er det 

minst to elementer som bør diskuteres i forbindelse med ordningen med 

nettbegrunnet innfasingstariffer for produksjon. For det første kan det stilles 
spørsmål ved treffsikkerheten i dette virkemiddelet. For det andre er det 

grunnlag for å stille spørsmål ved om ikke tilsvarende ordning for forbruk 

burde eksistere. For det tredje har det gamle spørsmålet om geografisk 
differensiering i 2009 kommet tilbake som et spørsmål om harmonisering av 

fastledd for uttak fra regionale nett (eller å innlemme regionalnettene i 

sentralnettet). 

 

3.2.1 Nettbegrunnet innfasingstariff for produksjon 

La oss starte med å se på treffsikkerheten i den nettbegrunnede 
innfasingstariffen. En nettbegrunnet innfasingstariff på 0,1 øre per kWh i 

visse områder betyr en rabatt ut ifra dagens ordning på 0,46 øre per kWh (i 

Statnetts prisstrategi for perioden 2010 til 2012 skal fast tariffledd for 
produsenter økes til 0,8 øre per kWh, således at rabatten blir 0,7 øre per 

kWh). Mens fastleddet i utgangspunktet er utformet med tanke på å være 

nøytralt, er det knyttet helt klare forventninger til at et tiltak som 
nettbegrunnet innfasingstariff skal ha signifikant effekt på 

investeringsadferden. Dette kan ut ifra argumentasjonen om nøytralitet 

virke noe inkonsistent.  

Man kan stille spørsmål ved hvorvidt denne rabatten er en tilstrekkelig 

reduksjon til å gi investeringsincentiver for en potensiell utbygger? Gir det 

grunn til å forvente at ny produksjon er blitt etablert hovedsakelig i 
underskuddsområder de senere år?  

Snur man rundt på spørsmålet kan man mer generelt spørre om det er 

grunn til å tro at en økning i residualleddet utover dagens ordning vil bidra 
til å endre investeringstilpasningen til potensielle utbyggere. For nye anlegg 

legger investorer inn betydelig usikkerhet knyttet til forventninger om 

fremtidig kraftpris i sine kalkyler. Spotmarkedsprisen på kraft avhenger 
både av innenlands nedbørsmengde (og eventuelt vindforhold) og 

verdensmarkedsprisen på olje, gass og kull. Figur 5 nedenfor illustrerer den 

volatiliteten investor står ovenfor mht fremtidig spotpris. Vi vet at 
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spotprisen i elektrisitetsmarkedet varierer mye fra time til time, i tillegg er 

det et daglig og ukentlig mønster i prisene. I vannkraftbaserte system som i 
Norge er det også en veldig tydelig sesongvariasjon. Dette mønsteret ser ut 

til å ligge rimelig fast når man sammenlikner prisinformasjonen for ulike år. 

Imidlertid er det helt klart at nivået på prisstrukturen er langt fra stabil fra 
år til år. Store svingninger i de gjennomsnittlige spotprisene er vanlig, både 

fra time til time og innen uke, måned og året sett under ett, hvilket gjør det 

ekstra vanskelig å etablere en presis forventningsverdi til fremtidig 
kraftpris. Figuren nedenfor illustrerer prisene for 2007 og 2008. Mens 

gjennomsnittlig spotpris for 2007 lå i underkant av 26 EUR/MWh, var 

tilsvarende nivå for 2008 hele 39 EUR/MWh. Med dagens eurokurs, på rundt 
NOK 8,5, tilsvarer dette en gjennomsnittsforskjell på ca. 11 øre/kWh. For to 

andre tilfeldige år ville denne forskjellen typisk kunnet ligget langt høyere. 

For perioden 2001 til 2008 har gjennomsnittlig spotpris i NO1 variert 
mellom ca 20 og 45 øre/kWh. 

 

 
Figur 5 Spotprisvariasjon NO1 (tall fra 2007 og 2008) 

 

Historisk er variasjonen i spotpris, både innen enkelt år og mellom ulike år, 

vesentlig større enn den tariffrabatten som gis nye kunder gjennom den 

nettbaserte innfasingstariffen. Over et anleggs levetid er det altså slik at 
den forventede variasjonen i kraftpris er langt høyere enn ”tariffrabatten”. 

Sett i forhold til den usikkerheten som er forbundet med fremtidig 
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spotprisnivå er det med andre ord vanskelig å se at rabatten på 0,46 (eller 

0,70) øre per kWh skal ha en treffsikker effekt på valg av lokalisering for et 
fremtidig produksjonsanlegg.  

Når man samtidig vet at anslaget for karbonpris kan variere mellom for 

eksempel 10 og 40 USD/tonn, estimatene for kullpris kan svinge mellom 50 
og 150 USD/tonn og andre brenselspriser også er svært usikre, for ikke å 

glemme usikkerhet knyttet til støttenivå og investeringstakt for vindmøller 

og annen fornybar energi i Europa, er det ikke åpenbart at en (midlertidig) 
kostnadsreduksjon på 0,7 øre/kWh skal være utslagsgivende for 

lønnsomhetskalkylen. 0,7 øre/kWh er mindre enn avrundingsfeilen i en 

normal prisprognose som legges til grunn for en investeringsbeslutning. For 
helt marginale prosjekter er det selvsagt mer sannsynlig at kostnaden for 

innmating kan ha en betydning, men for disse type kraftverk er det i 

hovedsak grunn til å tro at valg av lokalisering i større grad styres av 
tilgjengelig subsidier for enkelte type teknologier i tillegg til faktisk 

tilstedeværelse av naturressurser, fallrettigheter eller annen nødvendig 

infrastruktur. Det er overveiende sannsynlig at det alt i alt er relativt få 
utbyggere av produksjonsanlegg som velger lokalisering basert på 

innmatingskostnaden i nettet. 

Ser man utover de rent økonomiske incentiveffektene denne ordningen kan 
tenkes å representere, kan man kanskje på den annen side si at ordningen 

med nettbegrunnet innfasningstariff er en relativt rimelig måte å gi et 

kontant (bokstavelig talt) uttrykk for at samfunnet gjerne ser 
produksjonsinvesteringer i bestemte regioner – et slags samfunnsmessig 

klapp på skulderen og oppmuntring til å bygge ut kraftverk akkurat der. 

Ordningen har sannsynligvis også en viss politisk symbolverdi (”vi har 
konkrete tiltak her”). 

Ut fra denne argumentasjonen er det også vanskelig å se at det skulle spille 

noen veldig stor rolle for investeringsnivået på tilbudssiden i kraftmarkedet 
om innmatingstariffen er 0 eller 2 øre/kWh, men man kan selvsagt ikke 

hevde at en økning i innmatingstariffen fremmer investering i 

kraftproduksjon. Prinsipielt sett må vi vente det motsatte, men det er etter 
vårt syn god grunn til å betvile at effekten er stor. 

 

3.2.2 Nettbegrunnet innfasingstariff for forbruk? 

Et annet forhold som kan sees i sammenheng med virkemiddelbruk for å 

stimulere til etablering i visse områder er hvorvidt produksjonsprofilen til 

nyetablerte kraftverk harmoniserer med de eksisterende nettutfordringene 
som er i området. I den forbindelse er det derfor også relevant å se på 

muligheten for tilsvarende virkemiddelbruk rettet mot forbruk. Større 

kraftforbrukere, både de som omfattes av k-faktor-ordningen og andre 
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relativt store forbrukere kan sees på som relativt fleksible uttakskunder som 

i mange tilfeller kan bidra i den kontinuerlige balanseringen av kraftflyten 
innen et geografisk område. I områder med mye innestengt eller enda ikke 

utbygget kraft kan en løsning på problemet knyttet til nettkapasitet også 

være å legge til rette for nyetablering av større og eventuelt fleksible 
uttakskunder på samme måte som man tilrettelegger for ny produksjon. For 

alminnelig forsyning er det imidlertid vanskelig å se for seg at en liknende 

ordning skulle kunne føre med seg merkbare endringer for kraftbalansen 
internt i ulike områder.  

Det er som allerede diskutert et åpent spørsmål hvorvidt den 

differensieringen som gjøres mellom produksjon og forbruk i dag er 
tilstrekkelig til å ha noen effekt, men prinsipielt skulle det være gode 

grunner til å utvide ordningen med nettbegrunnede innfasingstariffer til 

også å omfatte store uttakskunder. Hvorvidt man bør anvende en annen 
differensiering, for eksempel ved i utgangspunktet å pålegge produksjon og 

varmespesifikt forbruk og dekke en større andel av de faste kostnadene i 

nettet er et annet spørsmål som vi skal gå mer inn på i neste avsnitt. Når 
det gjelder bruk av det residuale tariffleddet som incentivmekanisme for 

nettbegrunnet etablering av produksjon og forbruk nøyer vi oss her med å 

konkludere at dagens praksis med god grunn også bør kunne omfatte store 
uttakskunder.  

 

3.2.3 Nasjonal harmonisering av fastledd for uttak? 

Fastledd for innmating er nasjonalt harmonisert – all innmating betaler 

samme sats uansett hvilket nettnivå man mater inn (bortsett fra 

innfasingsrabatten). For en del år siden var det en diskusjon om fastleddene 
i sentralnettet burde være geografisk differensierte. Slik ble det ikke – i 

stedet fikk vi k-faktor-ordningen som fører til en geografisk differensiering 

og senere kom altså den nettbegrunnede innfasingstariffen. Dessuten er det 
for uttak i regionalnett de facto en differensiering, ettersom satsen for uttak 

fastsettes individuelt for hvert enkelt regionalnett. Nå kommer diskusjonen 

tilbake i form av et spørsmål om sentralnettet bør utvides og/eller 
fastleddene for uttak fra regionalnett bør harmoniseres.  

Vi har i annen sammenheng analysert effektene av å harmonisere fastledd 

for uttak fra regionale nett. Dersom fastledd entydig var høye i nett hvor 
det samfunnsøkonomisk sett var kostbart med økt uttak og/eller nye 

tilknytninger, og lave i nett hvor det var tilsvarende rimelig, ville 

harmonisering av fastledd medført et effektivitetstap i den grad aktører 
overhodet bryr seg om fastledd når de vurderer investeringer som medfører 

økt el-forbruk. Nå er det for det første ingen entydig sammenheng mellom 

observerte fastledd og kostnadene ved økt uttak og tilknytning – ganske 
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enkelt fordi fastledd er residualt bestemt av faktorer nettselskapet har liten 

innflytelse over og som ikke varierer systematisk med kapitalkostnadene i 
nettet. For det andre har det formodningen mot seg at akkurat fastleddet 

for uttak skulle påvirke størrelsen på eller lokalisering av investeringer som 

også krever elektrisk kraft. Det henger sammen med at for langt de fleste 
virksomheter har transport av kraft en svært liten andel av samlede 

kostnader, og at det er mange andre forhold som er mye viktigere for 

lokalisering av kraftforbrukende anlegg, så som tilgang på tomt og nærhet 
til kunder eller infrastruktur. Om fastleddene er som de er (regionalt 

differensiert) eller ikke (harmonisert, for eksempel via sentralnettstariffen), 

vil dermed neppe ha særlig mye å si rent effektivitetsmessig. 

På den annen side kan harmonisering av fastledd for uttak fremmes som en 

erstatning for korrekt beregning av anleggsbidrag for ny produksjon. Uten 

riktige anleggsbidrag er det nemlig fare for vesentlig større regional 
variasjon i fastleddene for uttak enn i dag, og den variasjonen ville blitt 

visket bort med harmonisering. Manglende eller utilstrekkelig bruk av 

anleggsbidrag vil imidlertid kunne ha negativ effektivitetsmessig betydning i 
den grad det fører til at ny produksjon etableres på steder i nettet der 

tilknytningskostnadene er høyere enn ellers. På denne bakgrunn vil vi ikke 

anbefale harmonisering, selv om motforestillingene ikke er veldig sterke.  

 

3.3 Fordeling mellom produksjon og forbruk 

De bruksuavhengige tariffleddene skal finansiere den delen av kostnadene 
som ikke dekkes av bruksavhengige ledd. Opprinnelig betalte produsentene 

om lag 60 % av kostnadene i sentralnettet. Omkring århundreskiftet hadde 

andelen falt til om lag halvparten. Ser man bort ifra flaskehalsinntekter fra 
utenlandskabler og energiledd, dekkes sentralnettets kostnader i dag med 

knapt 20 prosent av produksjon og vel 80 prosent av forbruk6. Fordelingen 

fremover avhenger av hva Statnett beslutter innenfor norske og europeiske 
rammebetingelser. Betalingene fra forbruk fordeles grovt sett med 15 

prosent fra kunder som nyter godt av ordningen med k-faktor og 85 prosent 

fra andre forbrukere (alle kunder i nettet omfattes i prinsippet av k-
faktorordningen men anslagsvis 1/3 av uttaket har merkbar effekt av den). 

Kostnadene i regionale nett dekkes fullt ut av forbrukere: innmatingstariffer 

fra produksjon som leverer inn på regionalnett betales videre til Statnett. 
Brukere som får kraften levert direkte fra sentralnettet betaler naturligvis 

ikke for regionalnett. Kostnadene ved distribusjonsnett bæres i hovedsak av 

                                            
6 Disse tallene er representative for fordeling slik den ser ut per i dag med 
produsentenes fastledd liggende på 0,56 øre/kWh. Statnetts prognose for 2010 
tilsier at produsentenes andel stiger som følge av at fastleddet øker til 0,8 øre/kWh, 
men andelen blir etter alt å dømme fortsatt liggende under 20 prosent.  
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forbrukerne, men innmatingstariff fra produksjon som leverer kraften på 

distribusjonsnettet reduserer forbrukernes andel. 

Innmating har hatt et begrenset fastledd til 0,56 øre per kWh i alle nettnivå. 

Forbruk tilknyttet punkter med svært jevnt uttak har fått betydelig redusert 

fastledd gjennom den såkalte k-faktormodellen. Til sammenligning er 
fastledd for uttak i sentralnettet 95 kr per kW for 2009, noe som for 

alminnelig forsyning tilsvarer 1,9 øre per kWh (ved 5000 timers brukstid). 

Satsen for 2009 er forøvrig kraftig redusert i forhold til tidligere år på grunn 
av uventet høye inntekter fra NorNed i 2008. Statnett har varslet at satsen 

for 2010 vil gå betydelig opp og vil at de vil fortsette å øke i årene 

fremover. 

Gitt at målet om en rettferdig fordeling mellom ulike grupper ikke kan 

oppnås ved å følge rent teoretiske prinsipper knyttet til økonomisk 

effektivitet, er det naturlig å lete etter begrunnelser for at produsentene 
betaler en så liten andel av de residuale kostnadene som de faktisk gjør. 

Man kan stille spørsmål ved hvorvidt dagens fordeling av residualledd er et 

resultat av en analyse av effektivitet og optimal fordeling, eller reflekterer 
forhandlingsstyrke og grad av organisering mellom aktørgrupper. Fokuset 

på harmonisering av tariffer bringer tariffdiskusjonen over på spørsmål av 

typen: er det rettferdig (sett fra et konkurranseperspektiv) at alle aktører 
står ovenfor det samme sett av tariffer? Nedenfor fokuserer vi ikke på 

harmonisering mellom ulike geografiske områder (som også har vært og 

stadig er et aktuelt tema i tariffdebatten), men diskuterer fordelingen av 
faste tariffledd på tvers av ulike nettkunder (produsenter, kraftintensiv 

industri og alminnelig forsyning). En vurdering av byrdefordelingen bør i 

stor grad ta for seg rettferdighetsaspekter knyttet til finansieringen av 
nettstruktur.  

På europeisk plan har EU lenge arbeidet med regelverk som har betydning 

for handlingsrommet for fastsettelsen av innmatingstariffer. Gjeldende 
forordning (som gjelder som forskrift i Norge) stiller krav om at ”den 

andelen av den samlede nettavgiften som bæres av produsentene skal, med 

forbehold for behovet for å sende ut egnede og effektive 
lokaliseringssignaler, være lavere enn den andelen som bæres av 

forbrukerne.” Dette er hentet fra forordning 1228/2003, som i mars 2011 

blir avløst av forordning 714/2009. I den nye forordningen er akkurat denne 
bestemmelsen tatt ut. I utkast til retningslinjer, som har ligget som utkast i 

flere år, heter det at nivået i Norden ikke skal kunne ligge over 0,7 

EUR/MWh (med kurs på 8 NOK/EUR blir det 0,56 øre/kWh). Ulike forslag 
verserer nå i EU-systemet med alt fra harmonisering av innmatingstariffer 

ned på et nivå omkring null til en øvre grense på 2,5 EUR/MWh (tilsvarende 

2 øre/kWh). De europeiske retningslinjene kan altså komme til å legge 
reelle begrensninger for hvilken fordeling man kan velge her hjemme. 



  

Aktuelle	  tariffutfordringer	  2009	  
 

28 

 

Årsaken til at kommisjonen er opptatt av dette er antagelig todelt: For det 

første kan svært ulike innmatingstariffer føre til skjevheter i veksten på 
tilbudssiden i kraftmarkedet. For det andre er kraftprodusentene godt 

organisert, og bedre organisert enn kjøpersiden i markedet. Det ligger i 

noen grad en gevinstmulighet, spesielt på kort sikt, i å arbeide for en lavere 
tariff for ”sin” gruppe, ettersom alle overveltningsmekanismer diskutert 

både i kapittel 2.3 foran og i kapittel 3.3.2 nedenfor gjelder på lang sikt. 

 

3.3.1 Er elastisitetene forskjellig for produksjon og forbruk? 

Den fordelingen vi observerer mellom forbruk og produksjon begrunnes 

hovedsakelig slik som presentert i Econ Pövry (2008) (se diskusjonen i 
avsnitt 3.1 ovenfor). I utformingen av tariffene ligger det til grunn en 

forutsetning om at elastisiteten i etterspørselen etter nettkapasitet er lavere 

for el-spesifikt forbruk enn for øvrige nettbrukere, og underforstått at den 
samlede betalingsvilje og nytte av nettjenester er høyere for husholdninger 

enn for henholdsvis varmespesifikt forbruk og produsenter i nettet. I forhold 

til å oppnå størst mulig effektivitet i utformingen er dette tradisjonelle 
argumenter som er godt fundamentert i økonomisk teori.  Hvorvidt det 

eksisterer slike store forskjeller i betalingsvilje og marginal nytte av 

nettjenester i praksis er imidlertid strengt tatt et empirisk spørsmål. Er det 
rimelig å anse etterspørselen etter nettjenester for (deler av) forbruk som 

mindre fleksibelt enn for produksjon? Spørsmålet bør vurderes både ut ifra 

et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. 

Residualleddet i dagens modell er utformet som en nøytral skatt, og har i 

praksis ingen kortsiktig effekt på brukstilpassningen i nettet, verken for 

uttak eller for innmating. Forbrukskunders etterspørsel etter nettoverføring 
er avledet av etterspørselen etter elektrisitet, og de to varene er 

komplementære i konsumet. El-spesifikt forbruk har nært opptil 

leveringstidspunktet svært begrensede substitusjonsmuligheter. På kort sikt 
er med andre ord elastisiteten lav for denne gruppen. Det følger av den 

teoretiske diskusjonen ovenfor at bruken av høye residualledd på alminnelig 

forsyning dermed innebærer: 

i) små vridningseffekter (nøytralt i forhold til brukstilpasningen) 
ii) relativt store fordelingsmessige utfordringer (ved at 

byrdefordelingen som følger med vil oppleves som svært 
urettferdig) 

Hva er så rimelig å anta om elastisiteten for produksjon? Tilstrekkelig 
tilgang til overføringskapasitet er et nødvendig kriterium for at 

kraftprodusenter skal opprettholde driften, og det er sånn sett ikke grunnlag 

for å hevde at kraftproduksjon er spesielt fleksible i sin etterspørsel etter 
nettjenester. Med nivået på spotpris sett i forhold til de marginalkostnadene 
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norske vannkraftprodusenter står ovenfor, er det også liten grunn til å 

forvente at en økning i residualleddet skulle gi større endringer i 
produsentenes kvantumstilpasning7. Produksjonstilpasningen er for 

vannkraftprodusenter i stor grad bestemt av vanntilgang og beregnede 

vannverdier, og vannkraft vil sjeldent utkonkurreres på pris i markedet. Det 
samme vil gjelde for vindkraft, der alternativverdien av vind er null – den 

kan jo ikke lagres som vannet.  

På kort sikt må derfor etterspørselselastisiteten for både produksjon og 
forbruk antas å være lav. Det er for eksempel liten grunn til å anta at el-

spesifikt forbruk i en gitt leveringstime (kort sikt) er mer eller mindre 

avhengig av nettjenester enn hva som er tilfellet for både varmespesifikt 
forbruk og produksjon.  

På lang og mellomlangsikt er det derimot rimelig å oppfatte etterspørselen 

etter nettjenester som mer fleksibel. Mange forbruksformål kan med stor 
sannsynlighet og i stor grad substituere seg over til andre energikilder. På 

samme måte er det på lang sikt større mulighet for produksjon til å legge 

om produksjonsmønsteret og tilpasse seg kostnads- og prisendringer i 
markedet og altså i nettet. Dette henger rimeligvis sammen, og 

tilpassninger på forbrukssiden vil selvsagt ha betydning for produsentenes 

markedssituasjon. Det er imidlertid ikke åpenbart hvorvidt fleksibiliteten vil 
være størst for den ene eller andre gruppen. Det man med rimelig sikkerhet 

kan fastslå er at elastisiteten og fleksibiliteten i etterspørselen etter 

nettjenester vil være større jo lengre tidsperspektiv man anlegger.  

Er det så på lang sikt argumenter for at dagens fordeling er den mest 

rettferdige fordelingen? Effektivitetshensyn tilsier skattlegging av den delen 

av etterspørselen (etter nettjenester) som har lavest elastisitet. 
Teorigjennomgangen i avsnitt 2.3 viser at det på lang sikt uansett er slik at 

fordelingen av residualleddet vil være bestemt av relativ betalingsvilje og 

ikke av hvor skatten pålegges i utgangspunktet. Som vist i avsnitt 2.3 er 
det på lang sikt (for gitt elastisitet) slik at effektivitetstapet er uavhengig av 

hvor avgiften/skatten pålegges, og det er følgelig ikke åpenbare 

effektivitetsmessige argumenter for den fordeling vi per i dag kan observere 
mellom forbruk og produksjon. Det er med andre ord lite som tilsier at 

dagens ordning gir den mest rettferdige løsningen, verken på kort eller lang 

sikt.  

I avsnitt 3.3.2 nedenfor tar vi for oss betydningen av eksport og import for 

utformingen av tariffledd. Vi viser blant annet at i et åpent market avhenger 

effektivitetstapet av elastisiteten for gruppen som mottar skattebyrden i 
utgangspunktet. Jo mindre elastisk etterspørsel, dess lavere effektivitetstap. 

                                            
7 Legg merke til at dagens prisnivå er vesentlig høyere enn sist innmatingstariffer 
var et stort tema i bransjefora like etter årtusenskiftet. 
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Den aktørgruppen som blir pålagt skatten i et åpent marked har begrenset 

mulighet til å velte skatten over på andre aktører. Ser vi på Norge som et 
åpnet marked mot Europa tilsier dette resultatet at skatten bør legges på 

den minst elastiske etterspørselen. Som vi har diskutert er det etter vårt 

syn ikke helt åpenbart hvorvidt elastisiteten er størst for forbruk eller 
produksjon på lang sikt. På lang sikt er det dessuten et spørsmål om det 

ikke er rimelig å betrakte det norske markedet som en del av det større 

europeiske markedet og ikke som et lite åpent marked slik vi har gjort til 
nå.  

Det europeiske markedet må etter alt å dømme ansees som et tilnærmet 

lukket marked (det er svært begrenset utveksling av kraft mellom Europa 
og andre deler av verden). Så lenge man diskuterer nettariffer og 

fordelingsnøkler mellom forbruk og produksjon på lang sikt og i en mer 

helhetlig europeisk kontekst er det ut ifra effektivitetshensyn ikke 
argumenter for den ene eller andre fordeling mellom forbruk og produksjon.   

Oppsummert viser våre vurderinger altså at man i et langsiktig europeisk 

perspektiv står fritt i forhold til å fordele tariffbyrden mellom ulike 
nettbrukere. Fordelingen mellom forbruk og produksjon handler i bunn og 

grunn mer om politikk og subjektive oppfatninger om fordeling enn om rent 

samfunnsøkonomiske effektivitetshensyn.  

Som et apropos kan vi her legge til at i Statnett’s ”Forslag til prisstrategi 

2010-2012” presenteres det en prinsipiell begrunnelse for beslutningen om 

å øke produsentenes fastledd fra 0,56 til 0,80 øre/kWh. Også her 
argumenteres det for at forskjeller i tariffnivå i begrenset grad vil kunne 

påvirke produksjonstilpasningen hos norske kraftprodusenter (kortsiktig 

effekt av tariffendring). På lang sikt er det gjort en vurdering av om 
økningen i tariffnivå vil påvirke hvorvidt man får investering der det er mest 

samfunnsøkonomisk optimalt. Det samfunnsøkonomiske tapet ved økt tariff 

vurderes av Statnett som liten både på kort og lang sikt. Det er imidlertid 
ikke referert konkrete vurderinger eller analyser til det faktiske nivået på 

tariffen. Om man med denne tilpasningen har sikret både 

effektivitetshensyn og ønsket om rettferdig fordeling på en best mulig måte, 
er fortsatt et åpent spørsmål.  

 

3.3.2 Residuale tariffledd og betydningen av eksport og import av kraft 

Med stadig økende grad av grensehandel mellom Norden og resten av 

kontinentale Europa bør riktigheten av forskjellsbehandlingen av forbruk og 

produksjon sees i sammenheng med variasjoner i kraftprisnivået. I hvor 
stor grad skal man forvente at økt residual tariffbetaling fra produsenter vil 

virke konkurransevridende for norsk kraftproduksjon? Vil en betydelig 

økning i produsentenes residuale tariffbetaling bidra til å svekke norsk 
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konkurranseevne? Norske kraftprodusenter opererer i all hovedsak med 

svært lave (og i internasjonal sammenheng neglisjerbare) 
marginalkostnader i produksjonen, men på den annen side betydelige faste 

kostnader. Dette står i delvis sterk kontrast til konkurrerende termisk 

kraftproduksjon. Det er altså grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt 
hensynet til innenlandske produsenters konkurranseevne er et valid 

argument for den skjevfordelingen av residuale kostnader man i dag har 

mellom produksjon og forbruk. 

Da vi studerte dette på prinsipielt grunnlag i kapittel 2.3 fremhevet vi at 

skatteoverveltingen er uavhengig av om skatten legges på forbruk eller 

produksjon: for gitt etterspørsel vil forbruk uansett måtte bære størstedelen 
av kostnadene via kraftprisen. Dette gjelder for et lukket marked – uten 

mulighet for handel mellom land. Vi er her opptatt av å vurdere hvorvidt de 

fordelingsmessige effektene av en økning i residualledd for produksjon 
avhenger av muligheten for eksport og import av kraft. Det er i den 

forbindelse to forhold som er av særlig betydning: initial prisforskjell mellom 

innenlandsk pris og prisen i utlandet, og størrelsen på skatten eller 
residualleddet i forhold til denne prisforskjellen. 

Det kan vises at dersom pris innenlands ligger svært nært opptil 

verdensmarkedsprisen eller er identisk, så vil det å innføre en skatt på 
produksjon kunne innebære at produsentene må bære hele 

skattebelastningen. Dette skyldes rett og slett at produsentene aldri vil få 

mulighet til å ta en høyere pris enn den gjeldene verdensmarkedsprisen, 
verken innenlands eller på eksportert volum. Følgelig har produsentene 

heller ikke mulighet til å velte deler av skattebelastningen over på 

forbrukerne. Forbruk vil kunne dekke opp sin residuale etterspørsel med 
import. Virkningen av skatten vil da, teoretisk sett, være at det på sikt blir 

bygget noen færre kraftverk i hjemlandet, og desto flere i utlandet. Verkene 

som ikke blir bygget, er de som bare så vidt var lønnsomme uten slik skatt 
men ble ulønnsomme med avgiften. Dermed vil produsentoverskuddet bli 

noe lavere enn uten skattlegging. 

Motsatt kan det vises at dersom den samme skatten kreves inn fra forbruk 
når det er muligheter for import og eksport, vil dette føre til lavere 

innenlands kraftforbruk enn man ellers ville fått. Det forbruket vi 

presumptivt går glipp av, er de aktivitetene som bare så vidt ville være 
lønnsomme uten slik skattlegging, men som på grunn av skatten blir 

fortrengt. For innenlands produksjon blir tilpasningen den samme som om 

det ikke var noen skattlegging i det hele tatt (gitt at det uansett er mulig å 
bygge tilstrekkelig overføringskapasitet) – nå er det konsumentoverskuddet 

som blir lavere enn uten skatt. 

Det er altså på det rene at høyere residualledd til produsenter under 
forutsetning av import/eksport vil ha andre fordelingseffekter, både om vi 
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sammenligner med hva som er tilfellet dersom man ser bort ifra muligheten 

for import/eksport og om vi sammenligner med en tilsvarende økning i 
residualledd for uttak. I tillegg kan det altså vises at dette gjør seg gjeldene 

kun i perioder der prisforskjell mellom landene er relativt liten. Dersom 

prisforskjellen til utlandet er slik at vi uansett ligger på full import eller full 
eksport, vil fordelingseffekten være uavhengig av import- og 

eksportmulighetene (logisk nok, fordi utenrikshandelen da blir en konstant 

størrelse og all tilpasning må foregå i hjemmemarkedet – slik som i Figur 3 
og Figur 4). 

Vi kan dermed entydig fastslå at jo mer åpent et kraftmarked er, jo mindre 

vil mulighetene til overveltning av avgiften være for den gruppen som 
pålegges å betale residuale ledd. Mens fordelingen i et lukket marked 

avhenger av betalingsviljen for hver enkelt brukergruppe, og ikke av hvor 

avgiften oppkreves, er det motsatt i et helt åpent marked. Da har relativ 
betalingsvilje ingen ting å si for fordelingen, den styres av hvor avgiften 

oppkreves. Så er spørsmålet om vi kan konkludere like entydig om 

størrelsen på effektivitetstapet når vi ser på et åpent marked med ”stor 
nok” handelskapasitet med utlandet. Vil reduksjonen i produsentoverskudd 

som følger av en innmatingstariff være større eller mindre enn reduksjonen 

i konsumentoverskudd som henger sammen med en uttakstariff? Det kan vi 
ikke fastslå på teoretisk grunnlag, annet enn at dette avgjøres av relativ 

betalingsvilje for nettjenester. Vi kan ikke se sterke effektivitetsmessige 

argumenter for det ene eller det andre, og mener bestemt at dette er et 
empirisk spørsmål – for ikke å snakke om at det er et politisk spørsmål som 

handler om fordeling. 

Generelt gjelder også at harmonisering av konkurransevilkår (i vårt tilfelle 
mellom kraftproduksjon i Norge og i andre land) ikke oppnås ved å 

harmonisere én kostnad; innmatingstariffen. Produsenter i Norge og i andre 

land står overfor en rekke kostnader, som alle er forskjellige: lønninger, 
kapitalkostnader, tomtekostnader, virksomhetsbeskatning, og altså 

nettkostnader. Hvorfor akkurat harmonisering av sistnevnte skulle sikre 

”like” konkurransevilkår er ikke veldig åpenbart. 

 
4 Innmatingstariff i distribusjonsnett 

Det er ulik praksis hva gjelder innmatingstariff for produksjon tilknyttet 
distribusjonsnett, og øvrig produksjon tilknyttet regional- og sentralnett. På 

alle nettnivå betaler produksjon den samme innmatingstariffen, med et 

fastledd på 0,56 (0,80) øre/kWh. Forskjellen ligger i at mens regionalnett 
videresender sine inntekter til sentralnettet og Statnett, så blir pengene 

som tas inn fra produsenter tilknyttet distribusjonsnett værende i de 

respektive distribusjonsnettselskapene.  
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Det er liten grunn til å forvente at dagens praksis med innmatingstariffer i 

distribusjonsnett skal ha betydning for samfunnsøkonomisk effektivitet så 
lenge produksjonsselskapene selv står ovenfor de samme sett av 

rammebetingelser uavhengig av hvilket nettnivå de velger å knytte seg til. 

Imidlertid er det etter vårt syn grunn til å vurdere hvilke fordelingsmessige 
konsekvenser denne praksis kan tenkes å ha. 

Den fordelingsmessige effekten vil være forskjellig for kunder som er 

etablert i det aktuelle distribusjonsnettet og for kunder i andre deler av 
nettet. Internt i et gitt distribusjonsnett, vil det at ny produksjon knyttes til 

nettet generelt bidra til å redusere den andelen av nettets kostnader som 

normalt dekkes av forbrukskunder i nettet. Det vil med andre ord være en 
fordel for forbrukskunder i distribusjonsnettet at det etableres produksjon 

på samme nettnivå. Samtidig vil det at produsentens tariffbetaling ikke 

videresendes til overliggende nett (alt annet likt) bidra til litt høyere 
tariffbelastning for kunder i andre nett enn det aktuelle distribusjonsnettet. 
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5 Vedlegg: Skattevirkninger i åpent marked 

I Figur 3 og Figur 4 har vi vist hvordan en avgift vil ha virkninger for både 

tilbud og etterspørsel uavhengig av hvem som pålegges avgiften, og at 

både størrelsen på effektivitetstapet og fordelingsvirkningene avhenger av 
helningen (elastisiteten) for tilbuds- og etterspørselskurvene. Disse figurene 

er tegnet opp for et lukket marked, og passer strengt tatt bare for Europa 

sett under ett. De kan være en nyttig referanseramme for en eventuell 
felles europeisk tarifferingspraksis. I teksten ovenfor har vi blant annet vist 

til at i et åpent marked vil fordelingsvirkningene i noen grad avhenge av 

hvem som i utgangspunktet blir pålagt avgiftene. I dette vedlegget skal vi 
vise grafisk hvordan dette henger sammen. 

Innledningsvis er det på sin plass med en liten advarsel. Figurene er 

kompliserte og inneholder mye informasjon – det kan derfor kreve en viss 
ro og konsentrasjon om man ikke er meget vant til slike figurer. 

 

 

Vi skal forklare figuren trinn for trinn: 

1. Start med å betrakte den sorte heltrukne linjen (innenlands 
tilbudskurve) og den blå heltrukne linjen (innenlands 

etterspørselskurve). Disse kan vi kjenne igjen fra Figur 3 og Figur 4. 

Uten avgift og uten handel med andre land gir dette likevektsprisen 
p1 (og et kvantum som svarer til den vertikale blå linjen). 
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2. I utlandet gjelder prisen p2. Vi kan kjøpe eller selge så mye vi vil til 

denne prisen, men vi har begrenset transportkapasitet. Størrelsen på 
kapasiteten er halvparten av bredden på den tykke røde, horisontale 

linjen på nivået p2. 

3. Dersom prisen her hjemme er lavere enn p2, vil samlet etterspørsel 
etter vår produksjon være innenlands etterspørsel pluss alt vi kan 

eksportere. Motsatt, har vi høy pris her hjemme, vil etterspørselen 

mot vårt tilbud være innenlands etterspørsel minus det vi kan 
importere. Vi kan derfor tegne en ny netto etterspørselskurve som 

viser hva innenlands tilbud kan selge til ulike priser: Det er hele den 

tykke røde heltrukne kurven som er delvis parallell med den originale 
blå etterspørselskurven. 

4. Der den røde kurven krysser den sorte kan vi avlese innenlandsk 

produksjon. Lokalt forbruk finner vi der den røde kurven krysser den 
blå. Priser blir den samme som i utlandet (p2). Differansen mellom 

lokalt forbruk og lokal produksjon går til eksport. 

5. Anta nå at vi innfører en avgift som skal betales av produksjon. 
Avgiften blir en del av produksjonskostnadene, og produksjon som 

tidligere var marginalt lønnsom blir nå ulønnsom. Størrelsen på 

denne avgiften tilsvarer den vertikale avstanden mellom prisene p2 
og p3, og faktisk er nå all produksjon som er dyrere enn p3 

ulønnsom. Samlet produksjon faller dermed. Siden forbruk stadig 

kan dekkes med import, får vi netto import i stedet for eksport. 

6. Virkningen av avgiften er dels et effektivitetstap, som er det 

fargelagte arealet (grønt og rødt) over den sorte heltrukne 

tilbudskurven), og dels en fordelingsvirkning – produsentenes 
overskudd reduseres med hele avgiftsprovenyet pluss 

effektivitetstapet. 

Dette illustrerer at i et helt åpent marked og med tilstrekkelig 
overføringskapasitet, vil ikke byrden med en avgift fordeles like elegant 

mellom forbruk og produksjon som vi så i Figur 3 og Figur 4. En avgift på 

produksjon vil i dette tilfellet tilsvare en (dårlig utformet) grunnrenteskatt. 

Tilsvarende kan det også vises at en avgift på forbruk i et helt åpent marked 

ikke fordeles på samme måte som i et lukket marked. 

I praksis er kraftmarkeder sjelden helt åpne (eller helt lukkede). Vi kan nok 
oppfatte hele Europa som et lukket marked, mens Norge er et delvis åpent 

marked. Hvor åpent det er sett i relasjon til figuren her, avhenger om vi har 

våtår eller tørrår, nivået på prisforskjellene (det er jo flere land og ikke bare 
ett stort ”utland”). Generelt gjelder ganske enkelt at jo mer åpent markedet 

er, jo større del av avgiftsbyrden faller på den som er avgiftspliktig. 
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