
3. årgang

Forum for Strategisk Nettutvikling FSN
Postboks 1497 Vika
0116 Oslo 

Telefon daglig leder: 91 18 77 13
Epost: knut.lockert@fsn.no
Hjemmeside: www.fsn.no

Redaktør: Bjarne Langseth 
Telefon: 91 30 03 12 
Epost: redaktor@fsn.no

ISSN 1890-4165 

NVE utreder utvidet sentralnett
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NVE har satt i gang en utredning i forbindelse med 
vurdering av å innlemme regionalnettet i dagens 
sentralnett. Direktoratet vil se på de samfunns-
økonomiske virkningene av den tariffutjevningen 
som et utvidet sentralnett medfører. 

Harmonisering av beregningsmetodikken for marginal-
tap er ett av de ønskede virkningene som NVE 
defi nerer. De vil også med denne utredningen søke 
å unngå uheldige lokaliseringssignaler på bakgrunn 
av regionale historiske nettkostnader, og unngå under-
investeringer på grunn av lokale tariffvirkninger. NVE 
mener også at en slik tariffutjevning kan gjøre det 
enklere å gjennomføre felles nettinvesteringer, føre til 
lettere håndtering av «transitt» mellom dagens regional-
nett og dagens sentralnett, og effektivisere ressurs-
bruken på tariffering og nettavregning. 

Forutsetningene
Av de forutsetningene som NVE stiller for utredningen 
kan nevnes at eierskap, inntektsrammer, innmatings-
tariffen på alle nettnivå og tarifferingspraksis ikke vil bli 
berørt. Det vil også bli beregnet punktvis marginaltaps-
satser og det forutsettes en lik praksis for anleggsbidrag 
i det utvidete sentralnettet. Operatør av sentralnetts-
ordningen fakturerer og krever inn nettleien. 

Utfordringene
NVE ser fl ere utfordringer i dette arbeidet. Beregning 
av marginaltap i et utvidet sentralnett, innhenting av 
avregningsdata og håndtering av produksjonsnært 
forbruk (k-faktormodellen). Og hvor skal skillet mellom 
sentralnett og distribusjonsnett gå? Skal alt anlegg som 
ikke er bygd i medhold av områdekonsesjonen defi neres 
som sentralnett?

NVE stiller også spørsmål om det er de som skal 
fordele inntektsrammen mellom distribusjonsnettet 
og sentralnettet, eller skal nettselskapene selv gjøre 
fordelingen? Det må også avklares hvilke avtaler som 
må inngås (kunde, anleggskonsesjonær, operatør), og 
NVE ser for seg en utfordring vedrørende det økonomiske 
oppgjør mellom operatør av sentralnettsordningen og 
konsesjonærene. 

– Dette skal vi følge opp!
– Når en justering av sentralnettets utstrekning igjen 
kommer på dagsorden, blir FSN-medlemmer fort på 
vakt, så dette skal vi følge opp, sier Knut Lockert.

Naturlige spørsmål i denne sammenhengen er: 
Hva innebærer dette, og ikke minst, hva betyr dette 
fordelingsmessig? 

– NVE har i første omgang valgt å ikke se på de for-
delingsmessige virkningene. Det er klokt, sier Lockert. 

Positivt
– I FSN er vi positive til at NVE ser på dette, sier Lockert. 
– Og vi tror umiddelbart at det kan være samfunns-
messige gevinster å hente ved å innlemme regionalnettet 
i dagens sentralnett. Når det gjelder de fordelingsmessige 
virkningene, så må disse uansett etter hvert på bordet. 

I grove trekk vil det være slik at i områder der det i dag 
er regionalnett av større betydning vil tariffen til slutt-
bruker gå ned, og i områder der det først og fremst er 
distribusjonsnett vil tariffen gå noe opp. 

NVE har orientert FSN om arbeidet som skal gjøres 
nå og det blir en løpende dialog om disse spørsmålene. 

 – Vi ønsker å berømme NVE for åpenheten de nå 
kjører rundt dette arbeidet, samtidig lover vi medlemmene 
i FSN at dette arbeidet skal vi følge opp, sier daglig leder 
Knut Lockert i FSN. 

Det blir høyspenning i FSN når en justering av sentral-
nettets utstrekning igjen kommer på dagsorden. 
    



Behovet for tilknytning av ny produksjon for å nå 
miljømål er et nasjonalt anliggende. Det vil derfor 
være galt om profi tten ender sentralt, mens kost-
nadene blir liggende igjen i distriktene, mener FSN.

Tilknytning av ny produksjon kan medføre betydelige 
nettkostnader som det må betales for. Hvordan denne 
fi nansieringen skal skje må avklares før tilknytningsplikt 
kan vedtas. 

Også i masket nett
– For å kunne få en fi nansiering der de som initierer 
kostnadene, dekker disse, må det åpnes for bruk av 
anleggsbidrag også i masket nett, sier daglig leder 
Knut Lockert i FSN. 

Et anleggsbidrag innebærer at de som initierer 
kostnadene får en regning på hele eller deler av de 
kostnadene de er årsaken til. 

– Dette gjøres ved radielle nett i dag, og det må også 
kunne gjøres i masket nett, sier Lockert.

Årsaken til at det ikke har vært brukt anleggsbidrag 
før i masket nett er fordi det har blitt ansett å være for 
vanskelig å beregne størrelsen på anleggsbidraget. 
– Dette holder ikke lenger. Vi har tillit til at det arbeidet 
NVE gjør på dette området vil innebære tilstrekkelig klare 
regler for beregning av et slikt bidrag, sier Knut Lockert. 

Effektivitet
En utfordring ved å investere i nett grunnet produksjon, 
er at nettselskapenes effektivitet går ned og dermed 
også inntektsgrunnlaget. Men effektiviteten går også 
ned når det tas anleggsbidrag, fordi anleggsbidraget 
er med i nettselskapets kapitalgrunnlag. FSN mener at 
dette bør det gjøres noe med, da selskapene på denne 
måten taper økonomisk på å foreta en investering av 
hensyn til tilknytning av nye produksjon – produksjon 
som Norge ønsker. 

Veien videre
Selv om størrelsen på produksjonstariffen vil øke noe 
fra 2010, betaler produsentene bare en brøkdel av kost-
nadene sammenlignet med forbrukskundene. Produsent-
tariffen bør derfor etter FSNs mening fortsette å øke. 

NVE bør også få mandat til å arbeide videre med et 
regelverk for anleggsbidrag i masket nett. Her mener 
Knut Lockert at rammen for arbeidet bør være slik at 
kostnadene i nettet ikke legges igjen hos nettkundene i 
distriktene, når det er produsentene som initierer kost-
nadene og vil høste gevinsten i kraftmarkedet. 

– Noe annet vil være sterkt distriktsfi endtlig og svært 
urimelig. Mangel på anleggsbidrag vil også øke den lokale 
motviljen til prosjektet som rimelig nok ikke ønsker å ta 
regningen når gevinsten havner hos andre, sier daglig 
leder Knut Lockert i FSN. 
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Knut Lockert mener at rammen for arbeidet bør være slik 
at kostnadene i nettet ikke legges igjen hos nettkundene 
i distriktene. 
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Masja Dessau

– La ikke kostnadene 
ligge igjen i distriktene

Tettere dialog med FSN
Statnett sier i et brev at de ønsker å opprette en 
tettere dialog med FSN gjennom workshops og 
temamøter om utenlandsforbindelser. 

Samhandlingen med FSN og nettselskapene når det 
gjelder realisering og prioritering av utenlandsforbind-
elser har tradisjonelt funnet sted i Brukerrådet. Dette 
mener Statnett har fungerte tilfredsstillende, men at 
den nye satsingen krever økt behov for diskusjoner 
og informasjonsutveksling mellom partene.  

Blant de aktuelle temaene som ønskes drøftet, 
nevnes scenarier/markedsforhold, aktuelle utenlands-
forbindelser, framtidig drift av det norske kraftsystemet 
og fi nansieringsformer for utenlandsforbindelser. 

Temaene vil som før også bli behandlet og orientert 
om i Brukerrådet. «Dette initiativet er et supplement til 
dette arbeidet for å sikre en dypere forståelse, samt at 
vi får diskusjoner før de endelige resultatene present-
eres for Brukerrådet», heter det i brevet fra Statnett. 


