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Kommentarer til NVEs forslag om felles tariffering av regional- og
sentralnett

Det vises til NVEs varsel om vedtak i brev 02.11.2010. KS Bedrift Energi og Distriktenes
Energiforening (Defo) har følgende kommentarer.

Innledning

Vi ønsker ikke at det blir gjort vedtak om fellestariffering slik NVE foreslår. Vi mener at
ordningen ikke oppfyller godt nok de krav NVE selv nevner som hovedpunkter. NVE sier at
ordningen vil:

• Sikre enhetlig tariffering, herunder harmonisering av energileddet
• Fordele kostnadene ved nettinvestering i regionalnettet påjlere

KS Bedrift Energi og Defo vil som alternativ foreslå en ordning som sikrer tariffutjevning til
sluttbrukere og som også ivaretar hensynet til nettinvesteringer.

Enhetlig tariffering, herunder harmonisering av energileddet

Generelt vil vi bemerke at enhetlig tariffering og harmonisering av metode og beregning av
energileddet gir en omfordeling av tariffkostnader, men nødvendigvis ikke en utjevning.
Forslaget gir forøvrig følgende utfordringer:



• Ordningen innbyr til "å skyve nettkostnader" fra distribusjonsnett til regionalnett, der
"fellesskapet" betaler.

• Det vil fortsatt kunne være problemer med realisering av investeringer-
nettselskapene vil fortsatt ha den økonomiske reguleringen som største utfordring - gir
investeringen akseptabel avkastning?

• Dersom forslaget går igjennom må dette få konsekvenser for reguleringen av
regionalnettet. Statnett vi i så fall å være en av mange netteiere i det nye felles
tariffområdet og da kan det ikke være slik at Statnett har en regulering og andre
regionalnetteiere en annen.

En ny avregning og en ny tariffering i grensesnittet mellom regional- og distribusjonsnett vil
ikke uten videre få virkning for sluttbrukere, med unntak av de få næringslivskundene som er
direkte kunder i regionalnettet. Det er fortsatt distribusjonsnettariffen(e) som sluttbrukerne
møter, og der er det ikke foreslått endringer. Statnetts analyse av fellestariffen viser at et felles
tariffområde med de gitte forutsetninger vil medføre en omfordeling av kostnader for tariffens
faste ledd, til fordel for områder med høye regionalnettkostnader og til ulempe for områder
som har lave regionalnettkostnader. Som analysen viser vil omfordelingen også være
avhengig av tariffprinsippene.

Det er ikke vist noen beregninger på hvordan en eventuell harmonisering av beregningsmåten
for energileddet vil slå ut. Med det nivået på energiprisene som vi ser ut til å få i et mer
internasjonalt preget marked, vil forskjeller i energileddet mellom landsdeler bli betydelige.
Dette vil gi en samlet omfordeling av den nye fellestariffen med et annet bilde enn det som
framkommer i Statnetts analyse. Energileddets utforming bør for øvrig vurderes nærmere i en
samlet evaluering av sentralnettariffen (mer om det senere).

Selv med fellestariffering vil de største kostnadene for kundene ligge i distribusjonsnettet, slik
at nivået på sluttbrukertariffene vil bli bestemt av lokalt nettselskaps kostnader og framtidig
utvikling for disse. Derfor vil en omfordeling av samlet tariffnivå i sentral- og regionalnettet
ikke være treffsikker som en utjevningsordning for tariffen for sluttbrukere.

Fordeling av investeringer i regionalnettet pga utbygging av ny produksjon

Fellestariffering vil kunne bidra til at regionale nettkunder slipper å måtte betale for
nettinvesteringer som er initiert av ny produksjon. Men fellestarifferingen er også her lite
treffsikker og vi er usikre på hvorvidt investeringene i måleutstyr og en ny avregningsordning·
forsvarer dette. En stor utbygging av regionalnettet pga ny produksjon vil bare være aktuelt i
deler av landet. Mye av utbyggingen av småkraft vil skje i distribusjonsnettet, der
fellestarifferingen ikke får virkning.

Et mer sikkert virkemiddel er å fastholde prinsippet om anleggsbidrag på alle nettnivå og også
i masket nett, kombinert med en mer funksjonsmessig definisjon av sentralnettet for nett som
bygges ut for tilknytning av ny produksjon. Bruk av anleggsbidrag vil også bidra til å sikre en
samfunnsøkonomisk riktig utbygging - de billigste anleggene først.

En fellestariffering for alt regionalnett er vi redd vil gi feil insentiver til regionalnettselskap og
eiere i og med at investerings- og driftskostnader i større grad blir betalt av andre



(fellesskapet). Dette er de samme argumentene som en samlet bransje har stilt seg bak som
tilbakemelding på forslaget om en felles nasjonal nettariff.

KS Bedrift Energis og Defos alternativ til fellestariffering

KS Bedrift Energi og Defo foreslår at NVE vurderer følgende alternativ til fellestariffering av
sentral- og regionalnettet, sammen med en evaluering av tariffprinsippene for alle nettnivå.

Ut jevningsordning

Hele bransjen har tidligere advart mot en fullstendig utjevning ved en nasjonal nettariff. KS
Bedrift Energi og Defo fastholder denne holdningen, og vi mener at en utjevningsordning bør
begrenses til de områdene av landet som har spesielt høye sluttbrukertariffer. Vi foreslår at
utjevningsordningen som i dag er knyttet til årlige vedtak i statsbudsjettet, blir forankret og
sikret ved en fast ordning finansiert gjennom sentralnettariffen. Dette vil være en ordning som
sikrer en reduksjon til de sluttkundene som har de høyeste nettkostnadene til enhver tid. Per i
dag vil 60 mill. kr årlig være et effektivt nivå for en utjevning, men beløpet må kunne endres
hvis kostnadsfordelingen mellom nettselskap skulle tilsi det. Årlig beløp kan fastsettes av
OED etter forslag fra NVE. NVE kan som nå står for selve fordelingen.

Basert på ovennevnte mener vi at en utjevning av tariffen ivaretas best aven ordning med
direkte støtte til kundene i de selskapene der tariffen er høyest. Nettselskapenes økonomi blir
ikke berørt aven slik ordning.

Finansiering av nett for ny produksjon

Den viktigste delen av finansieringen av nytt nett for produksjon vil sikres ved at det betales
anleggsbidrag for tilknytning av ny produksjon, også i masket nett. Så lenge anleggsbidraget
begrenses til den direkte tilknytningen til nettet, og til en forholdsmessig andel av
forsterkninger i nettet for øvrig, vil disse kostnadene være overkommelige for de fleste
aktuelle nye kraftverk.

For områder med spesielt mange eller store nye kraftverk, bør det vurderes andre tiltak i
tillegg til anleggsbidrag. Det bør kunne åpnes for at regionalnettanlegg som blir bygget
hovedsaklig for produksjon, kan bli tatt inn i sentralnettet. Dagens grensesnitt mellom sentral-
og regionalnett er hovedsakelig bestemt av systemspenning, noe som ikke er treffsikkert som
et funksjonelt skille. Alternativt bør sentralnettet i spesielle tilfelle kunne "kjøpe seg inn i"
eller leie overføringskapasitet i regionalnett som åpenbart har en "sentralnettfunksjon" i form
av å overføre kraft til markedet.

Høringens forslag til endringer i tariffprinsipper

NVE legger til grunn at enkelte tariffmessige forhold skal forskriftsfestes. Slik vi ser det er
forslagene som NVE her fremmer av prinsipiell karakter, og bør etter vår mening
gjennomføres uavhengig av om det blir sammenslåing av sentralnett og regionalnett til ett
felles tariffområde eller ikke.
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Vi er enige i NVEs tilnærming til hovedprinsippene til tariff utformingen om at disse skal
være så langt mulig forutsigbare og stabile over tid, og bidra til å sikre fordeling av fremtidige
investeringskostnader .

Det er også vår mening at tariffene først og fremst er et spleiselag mellom kundegrupper, der
myndighetene til tider legger for teoretiske tilnærminger til utforming av tariffen. I dag er det
hva sentralnettet angår først og fremst et spleiselag mellom produsenter, industrien og
alminnelig forbruk. Rammen som skal fordeles fra sentralnettet har steget betydelig de siste
år og med varslede investeringer fra Statnett kommende 10 år i størrelsesorden 40 milliarder,
vil regningen fra sentralnettet fortsette å stige. I den forbindelse er det svært viktig for oss at
alle kundegrupper er med på å dele de økte forventede kostnadene, også industri og
produsenter og ikke bare alminnelig forbruk, slik tendensen har vært de siste år.

Når det gjelder NVEs konkrete forslag har vi følgende kommentarer;

Samlokalisering

For Defo og KS Bedrift Energi er det viktig at forbrukstariffen premierer de punktene der det
er nærhet mellom produksjon og forbruk. Forbruk nær produksjon har mindre behov for
sentralnett og historisk er ofte forbruket lagt i nærheten av produksjonen nettopp for å spare
nettkostnader. Dette må hensyntas.

K-faktormodellen er et slikt virkemiddel. Vi ser dog at K-faktoren enkelte steder kan gi
utilsiktede virkninger og at det reises ekstra utfordringer dersom dagens regionalnett blir en
del av sentralnettet. Vi kommer ikke til å støtte en utvikling der fordelen av å være lokalisert
nær produksjon måtte forsvinne.

Vår innstilling er at K-faktormodellen videreføres, dog er det viktigst for oss at det er en
tariffmodell som premierer samordning, enten dette er en K-faktormodell eller noe
tilsvarende.

Vi støtter derfor NVE' s forslag om å forskriftsfeste et prinspipp som tar hensyn til
samlokalisering av forbruk og produksjon.

Dagens kundeinndeling videreføres

NVE foreslår at dagens kundeinndeling opprettholdes. Dette støtter vi opp om, men
understreker at den valgte kundeinndelingen ikke må være til hinder for at alle kundegruppene
er med og bærer deler av de forventede økte kostnader.

Energileddet

Defo og KS Bedrift Energi registrerer at NVE ønsker å videreføre energileddet som i dag. Vi
vil advare mot å gi den teoretiske tilnærmingen til energiledet for stor praktisk betydning, da
det er god grunn til å stille spørsmålstegn ved om energileddet "virker" etter intensjonene. Vi
er ikke overbevist om at energileddet i praksis gir de kortsiktige tilpasningene til
marginaltapssatsene som teorien legger opp til. Tvert i mot er det vår overbevisning og
erfaring at dette ikke er tilfelle. Verken produsenter eller forbrukere tar hensyn til



energileddet i driftsøyeblikket. Energileddet kan ha en lokaliseringseffekt på lengre sikt, men
dette er ikke primæroppgaven til energi leddet og et slikt hensyn kan ivaretas på andre måter.

Derfor anbefaler Defo og KS Bedrift Energi at NVE vurderer energileddet på nytt. Med
dagens marginaltapsprinsipp burde ikke Statnett ha gått fra pluss/minus 10 % til pluss/minus
15 % som maksimale tapsprosenter. Særlig ser vi konsekvensene av dette i Nord-Norge der
dette gir dramatiske utslag for produsentene og på den måten virker som en effektiv brems for
ny produksjon. Energileddet får dermed utilsiktede konsekvenser. Her ser vi også at de er de
med det dårligste nettet som betaler mest. Dette er urimelig. Konsekvensene blir for store, og
det er vel antagelig et spørsmål om dette er et mål i et samfunn der det for øvrig er et ønske
om mer produksjon av ny fornybar kraft.

Anleggsbidrag

Vi er bekymret for at fellestarifferingen kan medføre et press i retning av å fjerne muligheten
til å ta anleggsbidrag etter dagens regler og gjøre det vanskeligere å åpne for anleggsbidrag
også i masket nett. Felles tariffering må ikke rokke ved prinsippet om at den som påfører
nettet kostnader, skal møte denne kostnaden gjennom et anleggsbidrag. Alternativet er at
andre betaler for denne, og det blir ikke riktigere om regningen fordeles på flere. Muligheten
til å ta anleggsbidrag ble ytterligere aktualisert når reglene kom om tilknytningsplikt også for
ny produksj on.

Bruk av anleggsbidrag vil synliggjøre de reelle kostnadene ved prosjektene, og bidra
til at de mest lønnsomme prosjektene kommer først.

Oppsummering

KS Bedrift Energi og Defo ønsker ikke et felles tariffområde slik som foreslått av NVE. Etter
vår oppfatning er det bedre å innføre en utjevningsordning for nettariffene med direkte støtte
dit hvor tariffen er høyest. Investeringsbehovet i nettet vil imøtekommes-gjennom tydelige
regler for anleggsbidrag både for forbruk og produksjon. I tillegg må det gis en mulighet for å
utvide sentralnettet der nettanleggene funksjonsmessig har en rolle på linje med sentralnettets
overføringsanlegg.

KS Bedrift Energi Distriktenes energiforening

~e~'kM-
Svein Eriksen
Fagleder energi

Knut Lockert
Daglig leder


