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Makta rår og uttakskundene taper slik tariff-
eringen av nett-tjenester praktiseres i dag. 
Denne oppfatningen får nå støtte i en omfat-
tende rapport utført av ECgroup. 

– Produsentene har hatt mest makt og størst innflytelse i 
statnett. det er derfor produsentenes andel av fastledd-
kostnadene i sentralnettet har endret seg fra 60 prosent til 
bare 20. Uttakskundene, og særlig husholdningskundene, 
har måttet overta mer og mer av kostnadsbelastningen, 
sier daglig leder knut Lockert i Fsn. 

dette har Fsn hevdet i lang tid, men nå får organisasjonen 
også støtte av ECgroup i en omfattende rapport om «aktuelle 
tariffutfordringer 2009», finansiert av Fsn og ks Bedrift. 

Et politisk spørsmål
I rapporten går det fram at ECgroup «mener bestemt at 
virkningen av en gitt fordeling er et empirisk spørsmål  
– for ikke å snakke om at det er et politisk spørsmål som 
handler om fordeling.» ECgroup mener at de vanskelig 
kan ta stilling til «hvorvidt dagens praksis delvis kan sies 
å være knyttet til tradisjoner og ulike makt-/allianseforhold 
i energimarkedet, annet enn å anta, på generelt grunnlag, 
at slike forhold nok spiller inn». 

Ingen teoretiske argumenter
I rapporten gjøres blant annet et dypsøk i økonomisk  
teori for å finne grunnlaget for at fordelingen har dreid  
fra 60 prosent til 20 prosent til produsentenes fordel og  
til kundenes disfavør. ECgroup finner 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 øko-
nomiske effektivitetskriterier ingen ting som tilsier at 
fordelingen mellom produksjon og forbruk må ligge på 
det nivået vi observerer i dag», heter det i rapportens  
sammendrag. 

Bestemt resultatet 
– For å forsvare denne endringen ser det ut som om 
statnett har bestemt seg for et resultat og så har man 
funnet på en egnet økonomisk teori for å forsvare dette, 
sier knut Lockert. – det er som om man er i en rettssal 
hvor dommeren har bestemt seg for resultatet og skriver 
begrunnelsen i etterkant. realiteten er jo at endringene 
har skjedd over tid etter nitid press fra produsentene med 
krav om å måtte betale mindre. Produsentene har hatt 
mest makt og innflytelse i statnett, det er derfor de har 
betalt mindre og mindre.

Tilknytningsplikt
I rapporten vises det også til plikten for alle nettselskap 
om å gi ny produksjon tilbud om tilknytning. Effektivitets-
hensyn krever da bruk av anleggsbidrag i masket nett. 
ECgroup viser til at nVE ikke synes å legge opp til å 
skrive noen veiledning for hvorledes dette bør gjøres,  
og at nettselskapene derfor blir tvunget til å komme med 
konkrete forslag. Gjennom klager og ankebehandling vil 
det over tid bli etablert en eller 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 kostnads-
fordeling i nettet både på kort og lang sikt», sier ECgroup 
i rapporten om «aktuelle tariffutfordringer 2009». 
Last ned hele rapporten fra www.fsn.no

Tariffering av nett-tjenester er

den sterkestes rett
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DET LUNE HJØRNET

Stilling ledig

Men Statnett da, denne 

stillingen ble jo besatt  

for nøyaktig ett år siden. 

Etter at Auke Lont fikk 

innført hip hop-kulturen 

i Statnett har det blitt 

skikkelig electric boogie-

swung over arbeidet.  

 

– Påvirker ikke effektiviteten
– Vi er uenig i at forskjellen i betalingsvilje er så viktig og 
så store at fordelingen må være sånn eller slik for å sikre 
effektivitet i kraftsektoren.  

det sier Jørgen Bjørndalen (bildet) i ECgroup til nettOpp. 
Bjørndalen er en av de som har utarbeidet rapporten «aktuelle 
tariffutfordringer 2009». – Ut fra et effektivitetssynspunkt står 
samfunnet nokså fritt til å utforme byrdefordelingen mellom 
aktørgruppene, mener han.

På spørsmål om svakheter ved de økonomiske teoriene som 
er lagt til grunn for den utviklingen vi har hatt, svarer Bjørndalen: 
– Vårt poeng er ikke at det er noe galt med tidligere teorianven-
delse, men snarere at vi mener det ikke er så store forskjeller i 
betalingsvilje. da er det ikke noe i veien for å ha ulik byrdefordeling 
– men det er heller ikke noe i veien for å snu byrdefordelingen 
på hodet. Uten forskjeller i betalingsvilje gir ikke økonomisk 
teori noen tydelig anvisning på hvor mye hver enkelt bør betale. 
da er, slik vi har argumentert for i rapporten, byrdefordelingen 
snarere et rent fordelingsmessig spørsmål der man må legge en 
vurdering om rettferdighet til grunn.
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En klar subsidiering av én kundegruppe på bekost-
ning av alle andre som må betale for spleiselaget 
i sentralnettet. I andre sammenhenger ville dette 
vært et spørsmål om ulovlig støtte.  

dette har hele tiden vært Fsns holdning til dagens praksis 
for tariffering av nettjenester, som også er gitt uttrykk for i 
merknader til sentralnettariffen 2010–2012. 

de endringene som har ført til dagens skjeve fordeling 
av kostnadene i nettet har etter Fsns mening først og 
fremst kommet som et resultat av et betydelig press fra 
norske produsenter mot statnetts administrasjon med 
krav om bedre rammebetingelser for produsentene i et 
nordisk og et europeisk kraftmarked. 

Innfør en prosentmodell!
FSN ønsker at produsenter og forbrukere deler med en 
tilnærmet halvpart hver på de faste ledd. En slik prosent-
modell vil føre til et felles ønske om å begrense kost-
nadene til sentralnettet til det absolutt nødvendige. 

det er Fsns oppfatning at uttak og innmating så langt 
som mulig bør bære like mye av de faste ledd til sentral-
nettet. Både produsenter og forbrukere har nytte av nettet. 
det er en mulighet å forsøke seg på og definere nytte  
av de forskjellige investeringene som statnett foretar i 
sentralnettet. Men Fsn tror det blir vanskelig, og at det  
vil gi grobunn for mange konflikter. En prosentmodell  
med en tilnærmet halvpart på hver, og at mer og  
mindre avkastning fordeles likt på kundegruppene 
– det er både logisk og rettferdig. 

Da vi så annonsen var vi redd for 

at konsernsjefen måtte byttes ut på 

grunn av for mye Boogie Nights. 

Ulovlig støtte?
Hovedbegrunnelsen som er gitt for endringene er da 
også harmonisering av innmatingstariffen i norden.  
Man fjerner seg helt fra hvilke kostnader man påfører 
systemet og ser utelukkende på hva produsenter i 
andre land betaler for tjenesten i sentralnettet. det 
er etter Fsns oppfatning en klar subsidiering av en 
kundegruppe på bekostning av alle andre som må 
betale for spleiselaget sentralnettet: «I hvilken 
annen bransje kan man se bort fra påløpne kost-
nader, sende regningen for disse til noen andre 
for selv å slippe billig unna så de kan klare seg i 
konkurransen. I andre sammenhenger ville dette 
vært et spørsmål om ulovlig støtte.»

En klar subsidiering av én gruppe


