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Oppsummering 

 
Dette notatet må sees i sammenheng med NVEs rapport (2016) Fordeling av inntekter fra produksjon 
tilknyttet regionalnettet. Formålet er å få frem nye elementer, utover det NVE synliggjorde i sin rapport. 
 
Etter en introduksjon i dagens tariffregime i transmisjonsnettet og en presentasjon av viktige diskusjonstema, 
vurderes det hvordan medlemmer i Defo påvirkes av en endring knyttet til tariffutforming for 
transmisjonsnettet, herav: 

• Dersom regionalnettet skal beholde fastleddet for innmating i regionalnettet, 

• Dersom samlokaliseringsfaktoren fjernes, 

• Dersom regionalnettet skal beholde fastleddet for innmating i regionalnettet og 
samlokaliseringsfaktoren fjernes. 

 
Selskaper med produksjon vil generelt dra nytte (lavere nettleie) av å kunne beholde inntektene fra fastleddet 
for innmating i regionalnettet, mens de påvirkes negativt (høyere nettleie) dersom samlokaliseringsfaktoren 
fjernes. Dersom begge endringer innføres samtidig, er kun selskaper med mye produksjon, som er garantert 
lavere kostnader i overliggende nett. For resten av bransjen, er konsekvensene avhengig av hvor mye kraft 
mates inn i selskapets regionalnett, samt dagens samlokaliseringsfaktor i tilknytningspunkt i 
transmisjonsnettet (som kan ligge utenfor selskapets konsesjonsområde). 
 
I tillegg presenteres det et forsøk om å kvantifisere hvorvidt dagens tariffering legger til rette for en 
subsidiering av geografiske områder uten produksjon. Empirien, basert på fylkesnivå, gir indikasjon på at 
områder uten produksjon betaler ca. 2 øre/kWh ‘for lite’, i forhold til områder der produksjon og forbruk er i 
balanse. Områder med produksjon tilsvarende to ganger forbruket, betaler ca. 2 øre/kWh ‘for mye’. En 
tilsvarende analyse, der nettselskapene legges til grunn istedenfor fylker, ikke gir grunnlag for å tallfeste 
hvorvidt selskaper med innmatet kraft subsidierer selskaper uten produksjon. 
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1. Dokumentasjon av dagens tariffregime i transmisjonsnettet  
 
EUs tredje energimarkedspakke definerer to nettnivåer: Transmisjon og distribusjon. I tråd med dette vedtok 
Stortinget med virkning fra 1.7. 2016 en ny bestemmelse i energiloven, § 1-5, som definerer 
transmisjonsnettets utstrekning. Alle nettanlegg som ved lovens ikrafttreden inngikk i sentralnettet, ble vedtatt 
definert som transmisjonsnett. Omklassifisering, både inn i og ut av sentralnettet, kan skje etter enkeltvedtak i 
NVE.  
 
I lovvedtaket heter det: «Transmisjonsnett omfatter anlegg for overføring av elektrisk energi på minst 200 kV, 
og anlegg på 132 kV som er av vesentlig betydning for driften av disse anleggene.» I tillegg: «Anlegg som 
inngår i sentralnettet ved denne bestemmelsens ikrafttredelse, inngår i transmisjonsnettet, med mindre 
departementet fatter annet vedtak.» I komitémerknadene til lovendringen synes en samlet komité å stille seg 
bak at når departementet skal fastsette hvilke anlegg som skal inngå i transmisjonsnettet, skal det være 
basert på «nettfaglige begrunnelser». 
 
NVE definerer sentralnettet slik: «Sentralnettet er hovedveiene i kraftsystemet og forbinder produsenter og 
forbrukere i ulike deler av landet med hverandre.» 
 
Norsk definisjon av transmisjonsnett må være i overensstemmelse med EUs definisjon. I EUs tredje 
energimarkedspakke er formuleringen: «.. transport of electricity on the extra high-voltage and high-voltage 
interconnected systems with a view to its delivery to final customers or to distributors, but does not include 
supply.” 
 
Transmisjonsnettet tilsvarer i all hovedsak det tidligere sentralnettet. Statnett har valgt inntil videre å 
videreføre begrepet «Sentralnettstariffen» for prisene i transmisjonsnettet. Sentralnettstariffen reguleres 
gjennom Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomhet og tariffer 
(Kontrollforskriften1). Dagens tariffmodell vurderes med tanke på mulige endringer fra 1.1. 2019. 
Kontrollforskriften krever at tariffene skal gi signaler om effektiv utnyttelse og utvikling av nettet, og 
differensiering skal skje etter objektive og kontrollerbare nettforhold.  
 
I tariffen for 2017 legger Statnett til grunn en inntektsramme på ca NOK 7,2 milliarder, hvorav ca NOK 5,4 
milliarder, tilsvarende ¾, er inntekter fra tariffens fastledd og ¼ er inntekter fra energiledd og 
flaskehalsinntekter, med tilnærmet like store beløp.  
 
Sentralnettstariffens energiledd utgjøres av marginaltapene, som beregnes ukentlig for hvert punkt og er 
symmetrisk om null for levering og uttak i hvert enkelt punkt. For Statnett er marginaltapsavregningen 
forventet å gi en inntekt i 2017 i samme størrelsesorden som flaskehalsinntektene, tilsvarende 12 – 13 %. 
 
Statnett opererer med fire kundegrupper: 
 

• Produksjon: Betaler 1,1 øre/kWh, som tilsvarer maks sats i EUs regulering, pluss 0,2 øre/kWh for 
systemtjenester. Avregningsgrunnlaget er i utgangspunktet gjennomsnittlig årsproduksjon siste 10 år. 
Statnetts inntekt fra produksjon kommer fra kraft innmatet i sentralnettet og regionalnettet, med i 
størrelsesorden halvparten fra hver. Statnett ønsker at maks satsen økes. 

• Forbruk generelt (annet forbruk): Tariffen for forbruk er kr 275 per kW og avregnes på grunnlag av 
gjennomsnittlig effektuttaket i topplast de siste fem årene. Beløpet justeres i hvert punkt ihht innmating 
og uttak av kraft i punktet. Maksimal korreksjonsfaktor (k-faktor) er 0,5, dvs halvering av tariffsatsen.  

• Fleksibelt forbruk: Her fastsettes det årlig egne tariffsatser ihht utkoblingens varighet. Disse 
tariffsatsene får samme k-faktor som annet forbruk. 

• Stort forbruk (SFHB): Ny tariffmodell fra 2015 for enkeltkunder med effektuttak over 15 MW og 

brukstid over 5 000 timer. Omfatter ca 40 bedrifter. K-faktor gjelder som for øvrig forbruk. I tillegg gis det 
redusert tariff for brukstid (inntil 50 %), timesvariasjon (inntil 25 %) og sommerlast (inntil 15 %). For 
bedrifter med k-faktor 0,5 kan den samlede rabatten teoretisk bli 95 %. Statnett utarbeider spesifisert 
faktura for hver enkelt SFHB-kunde, referert sentralnettet, uavhengig av om kunden er sentral- eller 
regionalnettskunde, se punkt 1.2.3 under. Praksis mht videreføring av spesifiserte fakturaer varierer. 

 
Under presenteres det viktige diskusjonstema i forbindelse med tariffregimet i transmisjonsnettet. 
 

                                                      
1 FOR 1999-03-11 nr. 302 
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1.1 Definisjonen av transmisjonsnett 
 

I den norske definisjonen av transmisjonsnett er det åpnet for å inkludere 132 kV anlegg av «vesentlig 
betydning» for driften av anlegg med høyere spenning, og som klart inngår i transmisjonsnettet. EUs 
definisjon åpner også for «final customer». Det reiser to spørsmål: 

 
a) Hva kreves for at et 132 kV anlegg skal være «av vesentlig betydning» og  
b) Hva kreves for at en «final customer» skal kunne være direkte kunde i transmisjonsnettet.  
 

Hverken EUs eller NVEs definisjon inneholder begrepet «av vesentlig betydning». Spørsmålet er aktuelt i 
forbindelse med flere konsesjonssøknader om omklassifisering av nåværende sentralnett til 
regionalnett/distribusjonsnett. Statnett har kunngjort at de vil gjennomgå alle sine anlegg med tanke på mulig 
omklassifisering. 

 
1.2 Innmatingsavgiften 

 
I dag mates det omtrent like mye kraft inn i regionalnettet som i sentralnettet. I forbindelse med overgang fra 
tre til to nettnivåer vil innmatingsavgiften fra dagens regionalnett i utgangspunktet gå til regionalnettet. Det vil 
innebære en reduksjon i Statnetts inntekter, som kan kompenseres gjennom tarifføkning, anslagsvis 15 – 20 
%. Motsatt vil dagens regionalnett kunne redusere sine tariffer, naturlig nok med store variasjoner fra selskap 
til selskap. Det har lenge vært pekt på at dagens ordning gir urimelige utslag, særlig der stor kraftutbygging 
medfører høye nettkostnader, som må dekkes lokalt, selv om kraften brukes utenfor området. Det diskuteres 
om hele eller deler av innmatingsavgiften fra dagens regionalnett fortsatt skal gå til Statnett. 
 

1.3 Er «final customer» et selvstendig kriterium for å være transmisjonsnettkunde? 
 

Dette er en aktuell problemstilling når det gjelder SFHB-kunder. Av dagens ca 40 bedrifter er 13 direkte 
kunder i dagens sentralnett, mens 27 er kunder i regionalnettet. Det er dokumentert at SFHB-bedriftenes 
formelle lokalisering i nettet i stor grad er historisk begrunnet og i dag fremstår som tilfeldig 
forskjellsbehandling av relativt like tilfeller. Bedrifter i sentralnettet kan være tilknyttet gjennom industriradialer, 
som enten kan være eid og finansiert av Statnett eller av bedriften selv. Tilsvarende blir det som i realiteten er 
industriradialer, eid av regionalnettselskapet, enten betraktet som industridradialer eller som en del av 
regionalnettet. Tariffsatsene varierer betydelig.  
 
Kravet om likebehandling av SFHB-bedrifter har av noen vært foreslått løst ved å utvide transmisjonsnettet 
med det regionalnettet som forsyner SFHB-bedrifter. Det fremstår ikke som en tilgjengelig løsning med de 
definisjonene som gjelder for transmisjonsnett. 
 
I EUs formulering står ikke «final customer» alene, men kombinert med krav til spenningsnivået. En rimelig 
forståelse av dette vil være at en kunde som tar ut kraft fra transmisjonsnettet, vil være 
transmisjonsnettkunde. Dersom en sluttkunde tar ut kraft i distribusjonsnettet, kan kunden per definisjon ikke 
være transmisjonsnettkunde.  

 
Selv om en SFHB-bedrift har sin forsyning fra transmisjonsnettet definert som industriradial, er det nesten 
alltid krav om reserveforsyning og tosidig innmating, som det må betales for. 
 

1.4 Priselastisitet og Ramsey-prising 
 
Spørsmålet om likebehandling av SFHB-bedrifter dreier seg i realiteten ikke om nettklassifisering, men om 
nettkostnader og fordelingen av disse. Økte nettkostnader svekker konkurranseevnen i et marked hvor 
bedriftene ikke fastsetter prisene. Det er en viktig problemstilling, som ikke bare gjelder industrien, men alt 
forbruk som er priselastisk. Ramsey-prising dreier seg om å ta hensyn til priselastisiteten. Men det dreier seg 
mer om nettprising enn om definisjonen av transmisjonsnett. Blir det ulik nettdefinisjon for like bedrifter, slik 
det allerede er flere eksempler på, er det en forskjellsbehandling som vil kunne utfordre nettarifferingen 
generelt.  
 
Det er et hovedprinsipp i EUs regelverk at tariffene skal være «cost reflective». Statnetts etablering av en 
egen SFHB-tariff bygger på prinsippet om kostnadsriktighet.  
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Tilsvarende gjelder i en del andre sammenhenger. Prinsippet om at marginaltapskostnadene skal være et 
lokaliseringssignal har en god teoretisk begrunnelse. I praksis er det imidlertid slik at et tiltak som var 
lønnsomt før det ble iverksatt, står overfor en annen lønnsomhet etter at det er gjennomført. Det gjelder enten 
man bygger ut kraft i underskuddsområder eller etablerer forbruk i overskuddsområder. 
 
Dessuten er tariffstrukturen viktig. Mens Statnett tarifferer effekt, tarifferes alminnelig forbruk i stor grad etter 
energi. I begge tilfeller er imidlertid den reelle kostnadsstrukturen at det alt vesentlige av kostnadene, 80-90 
%, er uavhengig både av effekt og energi. Det gjelder også i et mellomlangt og langt perspektiv. (I alminnelig 
forsyning er forholdet mellom effekt og energi normalt 1:1 med økt forbruk. Det kan endres ved overgang fra 
energitariffer til effekttariffer.) 
 
Ved å gi et prissignal om at kostnader er variable, når de i realiteten i stor grad er faste, gir grunnlag for 
feiltilpasninger. Eksempler på det er ulike energiløsninger hos sluttbrukere som gjør at de med dagens tariffer 
dekker mindre og mindre av de reelle nettkostnadene de forårsaker. Nettariffering dreier seg ikke bare om 
kostnadsfordeling, men også om priselastisitet. 
 
I energilovens formålsparagraf, § 1-2, heter det at «… overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi 
(skal) foregå på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private 
interesser som blir berørt». 
 
Denne bestemmelsen i energiloven støtter to, konkrete krav. Det ene er at like tilfeller må behandles 
nettmessig likt. Det andre er at nettleien må avspeile de konkrete kostnadene og fordelene kundene 
forårsaker i nettet. Avvik på dette siste punktet kan gi uoptimale løsninger med ekstra kostnader som må 
bæres, over tid, av dem med lavest priselastisitet. 
 
 

2. Dokumentasjon av innmatingsavgiften og fordeling 
 
For 2017 betaler produsenter i transmisjon- og regionalnettet en innmatingstariff på 1,3 øre/kWh (opp fra 1,2 
øre/kWh i 2016) inkludert systemtjenester. Avregningsgrunnlaget for produksjon baserer seg på 
gjennomsnittlig årsproduksjon siste 10 år (GWh). Innmatingstariffen er gjennomgående for transmisjons- og 
regionalnett, og videreføres til Statnett. 
 
I 2015 fikk Statnett totale inntekter fra regionalnett-andre tariffledd for innmating basert på midlere 
årsproduksjon på 733,8 Mkr. 
 
I tabellen under oppsummeres nøkkeltall for medlemmer i Defo, herunder midlere årsproduksjon, inntekter fra 
andre tariffledd, inntekter fra energiledd, andre inntekter og sum inntekter. Med utgangspunkt i tall for 2015 
var midlere årsproduksjon for medlemmer i Defo på 4,4 TWh. Dette tilsvarer inntekter fra andre tariffledd på 
drøyt 50 Mkr. 
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Tabell 1: Nøkkeltall for medlemmer i Defo (Kilde: NVE) 

Selskap 
(medlem i 

Defo) 

Midlere 
årsproduksjon  

(MWh) 

Andre 
tariffledd 
(‘000 kr) 

Energiledd 
(‘000 kr) 

Andre 
inntekter 
(‘000 kr) 

Sum 
inntekter 
(‘000 kr) 

Hallingdal         108 000            1 380               604              1 984  

Hålogaland           77 946               935  -             12               708            1 631  

Hammerfest           56 000               672               403                  8            1 083  

Lærdal         178 100            2 137            2 443              4 580  

Nord-Salten         528 104            6 337          13 091               224          19 652  

Nordkraft         107 646            1 261            1 247            1 447            3 955  

Nordkyn         156 100            1 874            1 243            5 137            8 254  

Nordmøre         448 200            2 510            1 105            4 692            8 307  

Odda       2 283 100          27 397          22 074            49 471  

Repvåg           99 400            1 192               670            1 466            3 328  

Selbu           77 493               929               309              1 238  

Sognekraft           96 790   1161*              462    1 623 

Svorka         102 051            1 198               281              1 479  

Ymber           37 052               463               705              1 168  

SUM       4 355 982  49 446         44 625          13 682        107 753 

* Estimert. Alle tall er hentet fra eRapp for 2015. For Sognekraft er det ikke rapportert noen tall inn i post 
33450 – Andre tariffledd. Det er lagt til grunn 1,2 øre/kWh ganget med midlere årsproduksjon  
 

 
3. Dokumentasjon av samlokaliseringsfaktoren etter geografisk område 

 
K-faktoren reflekterer forholdet mellom produksjon og forbruk i punktet. K-faktoren brukes som en justering for 
avregningsgrunnlaget for forbruk. Faktoren beregnes ut fra følgende formel: 
 

𝑘 =  
𝐹𝑠

𝑡𝑜𝑡

𝑃𝑡 + 𝐹𝑠
𝑡𝑜𝑡

, ℎ𝑣𝑖𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑔𝑖𝑟 𝑘 < 0,5 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠 𝑘 𝑡𝑖𝑙 0,5 

 
𝐹𝑠

𝑡𝑜𝑡:  Sum av alle kundenes gjennomsnittlige forbruk i punktet i MWh/h i topplasttimen foregående 5 år 

𝑃𝑡: Sum tilgjengelig vintereffekt i punktet 
 
Adapt har innhentet alle k-faktorverdier per tilknytningspunkt i transmisjonsnettet i 2016 og 2017 fra Statnett. 
Tabellen under er et forsøk om å identifisere hvilke punkter som er relevante for medlemmene i Defo. 
Punktene ligger enten i selskapets konsesjonsområde, eller er det det punktet som er nærmest 
konsesjonsområdet. 
 
Fra tabellen ser vi at selve nettselskaper uten produksjon nytter av lave k-faktor i en rekke tilfeller. I følge 
dataene rapportert inn i eRapp for 2015, ble f. eks. 0 MWh mattet inn i Gudbrandsdal Energi sitt regionalnett. 
Selskapets regionalnett er sannsynligvis tilknyttet to punkter i transmisjonsnettet, herunder Fåberg og 
Vågåmo. Tilknytningspunktene har en samlokaliseringsfaktor på 0,5, siden det mattes inn mye kraft ift forbruk. 
Dette innebærer at et selskap som Gudbrandsdal Energi kan få høyere kostnader i overliggende nett, dersom 
samlokaliseringsfaktoren, eller dersom en endring i transmisjonsnettet har betydning for hvor kraften mattes 
inn. Et eksempel er det som skjedde i Skagerak. Porsgrunn hadde i 2016, en samlokaliseringsfaktor på 0,716. 
Grenland trafo er nå på plass og kraften mattes nå i det nye tilknytningspunktet (k-faktor 0,5). Som et resultat 
er samlokaliseringsfaktoren for Porsgrunn 1,0 i 2017.   
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Tabell 2: K-faktor for medlemmer i Defo (Kilde: Statnett) 

Selskap 
(Defo) 

navn 
k-

faktor 
2016 

k-
faktor 
2017 

Selskap 
(Defo) 

navn 
k-

faktor 
2016 

k-
faktor 
2017 

Alta 
Alta 0.919  0.931  Nordkyn Adamselv 0.500  0.500  

Sautso 1.000  1.000  Nordmøre Istad 0.954  0.939  

Andøy Hinnøy 0.936 0.938 Nore Nore 0.500  0.500  

Askøy 
Fana 0.876  0.880  Odda Åsen 0.500  0.500  

Arna 0.556  0.520 Rakkestad Hasle 0.758  0.761  

Årdal Fortun 0.500 0.500 Rauland Tokke 0.500  0.500  

Aurland Aurland1 0.500 0.500 Rauma Grytten 0.500  0.500  

Ballangen Ballangen 0.500  0.500  Repvåg Skaidi 0.692  0.696  

Bindal Kolsvik 0.500  0.500  Ringeriks Ringerike 0.616  0.632  

Drangedal Grenland   0.500  
Rollag 

Flesaker 0.636  0.645  

Flesberg Flesaker 0.636  0.645  Nore 0.500  0.500  

Forsand Lyse 0.500  0.500  Røros Nea 0.500  0.500  

Fosen Ogndal 0.500  0.500  
Selbu 

Nea 0.500  0.500  

Gudbrandsdal 
Fåberg 0.500  0.500  Eidum 0.500  0.500  

Vågåmo 0.500  0.500  Skjåk Vågåmo 0.500  0.500  

Hallingdal 
Hemsil2 0.500 0.500 

Sognekraft 
Sogndal  0.500*  

Usta 0.500  0.500  Hove 0.500  0.500  

Hålogaland 
Kanstadbotn 0.800  0.642  

Stange 
Vang 0.701  0.699  

Kilbotn 0.947  0.945  Minne 0.735  0.744  

Hammerfest Skaidi 0.692  0.696  Stranda Sykkylven 2 0.680  0.667  

Hardanger 
Sima 0.500  0.500  Stryn Leivdal 0.500  0.500  

Mauranger 0.500  0.500  Suldal Førre 0.500  0.500  

Hemne Ranes 0.500  0.500  Sunndal Viklandet 0.500  0.500  

Hemsedal Hemsil1 0.500  0.500  Svorka Ranes 0.500  0.500  

Hjartdal Flesaker 0.636  0.645  Sykkylven Sykkyven 2 0.680  0.667  

Hurum Sylling 0.986  0.987  Sør-Aurdal Vardal 0.500  0.500  

Høland og 
Setskog 

Frogner 0.856  0.859  Tinn Rjukan 0.500  0.500  

ISE Salten 0.500  0.500  Trollfjord Kanstadbotn 0.800  0.642  

Krødsherad Ringerike 0.616  0.632  Trøgstad Tegneby 0.728  0.744  

Luostejok Lakselv 0.965  0.984  
Tysnes 

Husnes 0.979  0.979  

Luster Fortun 0.500  0.500  Stord 0.729  0.731  

Lærdal Borgund 0.500  0.500  Uvdal Nore 0.500  0.500  

Meløy Svartisen 0.500  0.500  Valdres Vardal 0.500  0.500  

Midt-Telemark Rød 0.559  0.571  Vang Vardal 0.500  0.500  

Modalen Modalen 0.500  0.500  Vokks Vardal 0.500  0.500  

Nesset Brandhol 0.501  0.500  Ymber Nordreisa 0.836  0.844  

Nord-Salten Salten 0.500  0.500  Øvre Eiker Flesaker 0.636 0.645  

Nordkraft 

Kvandal 0.916  0.894  

*  estimert Narvik 0.661  0.670  

Ofoten 0.500  0.500  
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4. Vurdering av konsekvenser av eventuelle endringer i dagens tariffregime 
 

Innmating andre ledd blir liggende i det nye distribusjonsnettet  
 
I 2015 var Statnetts inntekter drøyt 6 mrd kroner, herav 4 mrd kroner fra overføring av kraft og innmating i 
transmisjonsnettet, 734 millioner kroner fra andre tariffledd i regionalnettet og 1,3 mrd kroner fra øvrige 
inntekter (bl.a. flaskehalsinntekter). Andre tariffledd i regionalnettet utgjorde derfor 12,2 % av Statnetts 
inntekter i 2015.  
 
Her fokuserer vi på Statnetts inntekter fra overføring av kraft (4 009 Mkr) og innmating i transmisjonsnettet 
(734 Mkr). Dersom regionalnettet skulle beholde alle inntekter fra innmating av kraft i regionalnettet, ville 
øvrige kunder måte kompensere for å unngå en reduksjon i inntekter for Statnett. Dette betyr at kostnader for 
andre kunder måtte øke med: 
 

734 𝑀𝑘𝑟

4 009 𝑀𝑘𝑟
= 18,3%2 

 

• Selskaper uten kraftproduksjon ville fått en økning i kostnader i overliggende nett på 18,3 %. 

• Selskaper med produksjon ville fått en økning i kostnader i overliggende nett på 18,3 %, men samtidig 
kunne beholde inntekter fra andre tariffledd for produksjon.  

 
Nettoresultat for hvert selskap avhenger av forhold mellom innmatet kraft og kostnader i overliggende nett 
knyttet til forbruk.  
 
Før vi konkluderer med effekten for medlemmene i Defo, får vi frem enkelte punkter ved å ta utgangspunkt i 
datagrunnlaget for Odda Energi.  
 
Figur 1: Nøkkeltall for Odda Energi og Statnett (Kilde: NVE) 

 
 
Odda Energi hadde inntekter fra overføring av kraft (13 MNOK), kjøp av overføringstjenester fra Dnett til eget 
Rnett, leveranser til andre Dnett, og innmating av kraft 27 MNOK (andre ledd) og 22 MNOK (energiledd). I 
Dnett, hadde Odda Energi inntekter fra overføring av kraft (47 MNOK) og innmating av kraft (3 MNOK). Til 
sammen hadde Odda Energi inntekter for 124 MNOK i 2015. Inntektene blant annet dekket kostnader i 
overliggende nett i Rnett for 51 MNOK. Beløpet er inklusiv de 27 MNOK som tilsvarer innmating – andre 
tariffledd. 
 

                                                      
2 I sitt notat Fordeling av inntekter fra produksjon tilknyttet regionalnettet (NVE/2016) konkluderer NVE med 
20,9 %. Tallene Adapt legger til grunn er hentet fra eRapp og avviker delvis fra de tallene NVE legger til grunn 
i sin analyse. Det er sannsynlig at NVE brukte foreløpig tall i sin analyse. 
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Dersom inntekter fra andre tariffledd blir liggende i regionalnett vil: 

• Odda Energi få lov til å beholde de 27 MNOK som ble overført Statnett i 2015. Dette betyr lavere 
kostnader i overliggende nett, og inntektene vil da redusere nettleien for øvrige kunder i Odda sitt nett 

• Beløpet må sees i sammenheng med økningen i tariffer i transmisjonsnettet. Uten innmating andre 
ledd er kostnadene i overliggende nett fortsatt på 24 Mkr. Dette beløpet ville øke med de 18,3 % som 
er nødvendig for å sikre Statnett like inntekter. Da øker regningen med 4,2 Mkr, til 28,4 Mkr. 

• Nettoeffekten for Odda er derfor + 4,2 Mkr – 27 Mkr = -22,8 Mkr 
 
Det er derfor forholdet mellom forbruk og innmatet kraft som er avgjørende her. I sin analyse3, konkluderte 
NVE med at 24 regionalnettselskaper (inkl. Lærdal Energi, Odda Energi, Nordkyn Kraftlag, Sognekraft, 
Nordkraft Nett, Svorka Energi, Repvåg Kraftlag og Hallingdal Kraftnett) ville fått lavere nettleie, mens resten 
får en økning i nettleie (f. eks. Hafslund, BKK eller NTE).  
 
Her snakkes det mye om regionalnettselskaper. Det er nevneverdig at en endring mht hvor inntekter fra 
innmating av kraft andre tariffledd havner, også har betydning for selskaper i underliggende nett. Et konkret 
eksempel er Flesberg, som har Glitre Energi i overliggende nett. Glitre kan forvente en økning i nettleie, som 
automatisk vil påvirke nettleien i Flesberg sitt område. 
 

Samlokaliseringsfaktoren fjernes4 
 
Samlokaliseringsfaktoren er viktig, idet faktoren inngår i tariffering av øvrig forbruk. Formelen er følgende: 
 

𝐺𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑢𝑡𝑡𝑎𝑘 𝑖 𝑡𝑜𝑝𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡 (𝑀𝑊) ∙ 𝑘 − 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑖 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑡 ∙ 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑠𝑎𝑡𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘 
 
Her har ikke Adapt tilgang til avregningsgrunnlaget for de ulike nettselskapene, slik at vår vurdering av 
konsekvenser for nettselskapene dersom samlokaliseringsfaktoren fjernes, vil være mer kvalitativ enn 
kvantitativ. 
 
I 2015 var gjeldende tariffsats for forbruk på 230 kr/kW. Statnett hadde inntekter på 2 688 277 kkr dette året, 
knyttet til fastleddet for forbruk i underliggende nett. Uveid gjennomsnittlig k-faktor var ca. 0,650 i 2015. Med 
dette, er vi i stand til å lage en enkel beregning, for å identifisere hva gjennomsnittlige tilgjengelig effekt i 
topplast var: 
 

2 688 277 000 = 230 𝑘𝑟
𝑘𝑊⁄ ∙ 0,65 ∙ 𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑙𝑔𝑗𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑖 𝑡𝑜𝑝𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡 (𝑀𝑊) 

 
Derfra finner vi ut at «gjennomsnittlige tilgjengelig effekt» er ca.18 000 MW5. Dersom samlokaliseringsfaktoren 
fjernes, kan vi regne på hvilken sats hadde vært nødvendig for å Statnett beholder samme inntekter: 
 

2 688 277 000 = 𝑋 𝑘𝑟
𝑘𝑊⁄ ∙ 18 000 𝑀𝑊 

 
Derfra finner vi ut at den nye satsen er: 149,5 kr/kW. En alternativ måte er å multiplisere gjeldende sats med 
gjennomsnittlig k-faktor: 230 kr/kW ∙ 0,65 = 149,5 kr/kW. 
 
For å vise betydningen av å fjerne samlokaliseringsfaktoren for et selskap, kan vi fortsette med Odda Energi. 
Odda Energi er tilknyttet Åsen transformatorstasjon. K-faktoren er 0,5. Odda Energi har kostnader i 
overliggende nett (RNett) på 51 Mkr, herav 27 Mkr er knyttet til innmating andre ledd. De 51 Mkr - 27 Mkr = 24 
Mkr er knyttet til forbruk. Dersom vi ikke tar høyde for SFHB bedriftene, fleksibelt forbruk og energileddet, er 
de 24 Mkr da knyttet til fastleddet for øvrig forbruk. Teoretisk gjennomsnittlige tilgjengelig effekt er: 
 

24 000 000 𝑘𝑟

𝑋
= 230

𝑘𝑟

𝑘𝑊
∙ 0,5 

 

                                                      
3 NVE,2016. Fordeling av inntekter fra produksjon tilknyttet regionalnett. 
4 Marginaltapsats er en relevant faktor, som må sees i sammenheng med samlokaliseringsfaktoren. En 
diskusjon rundt marginaltapsatsene holdes imidlertid utenfor dette prosjektet.  
5 I praksis er dette tallet større. Avvik skyldes at det er ikke tatt høyde for SFHB-bedriftene eller fleksibelt 
forbruk. 
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Gjennomsnittlige effekt er da ca 209 MW. Dersom samlokaliseringsfaktoren fjernes, ville Odda da ha betalt 
den nye satsen (149 kr/kW) ganget med gjennomsnittlig effekt (209 MW) ≈ 31 Mkr, eller en økning på ca. 7 
Mkr.  
 
Resultatet innebærer følgende for nettselskapene: 

• Nettselskaper med en k-faktor over den gjennomsnittlige k-faktoren vil få lavere kostnader fra 
overliggende nett 

• Nettselskaper med en k-faktor under den gjennomsnittlige k-faktoren vil få høyere kostnader fra 
overliggende nett 

 
Tabellen 2 kan legges til grunn for å identifisere hvilke nettselskaper vil måte betale mer, og hvilke 
nettselskaper vil måte betale mindre.  
 

Innmating andre ledd blir liggende i det nye distribusjonsnettet og samlokaliseringsfaktoren fjernes 
 

Igjen tar vi utgangspunkt i Odda Energi, før vi konkluderer mer generelt.  
 

• Dersom inntekter fra innmating andre ledd blir liggende i regionalnettet, reduseres selskapets tillatte 
inntekt (nettleie) med 22,8 Mkr.  

• Dersom samlokaliseringsfaktoren fjernes, øker selskapets tillate inntekt (og nettleie) med 7 Mkr.  

• Dersom inntekter fra innmating andre ledd blir liggende i regionalnettet, og samlokaliseringsfaktoren 
fjernes, er nettoeffekten fortsatt positive for selskapet: -22,8 Mkr + 7 Mkr = 15,8 Mkr 

 
Generelt kan vi konkludere følgende: 

• Selskaper med mye produksjon (forhold produksjon/forbruk langt over 1) vil få en lavere regning for 
kostnader i overliggende nett, dersom begge endringene innføres 

• Selskaper uten produksjon vil få en høyere regning, dersom begge endringene innføres 

• For andre nettselskaper, er det nødvendig med mer detaljert data, før man kan konkludere med hvilke 
selskaper som får økt/redusert kostnad i overliggende nett 

 
Resultatene illustreres i figuren under. 
 
Figur 2: Betydning av mulige endringer i tariffutforming for nettselskapene 
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5. Dokumentasjon på ‘subsidiering av geografiske områder uten produksjon’ 
 
«Legger dagens tariffering til rette for subsidiering av geografiske områder uten produksjon?» er et komplekst 
spørsmål, som det er vanskelig å svare entydig på.  

 
Dersom dagens tariffering legger til rette for subsidiering av geografiske områder uten produksjon, bør det 
være mulig å identifisere en klar korrelasjon mellom innmatet kraft i nettet og husholdnings nettleie mellom 
nettselskapene. For å muliggjøre en slik sammenligning, ble følgende størrelser identifisert for hvert 
nettselskap (2015-tall, eRapp): 

• Innmatet kraft i regionalnettet (midlere årsproduksjon) per husholdning i MWh 

• Nettleie i øre/kWh – husholdninger 
 
Resultatene oppsummeres i figuren under. Det er med denne analysen ikke mulig å identifisere en korrelasjon 
mellom innmatet kraft i regionalnettet per husholdning og nettleie i øre/kWh for husholdningene. Dette kan 
anses som et tegn på at dagens tariff ikke legger til rette for subsidiering av områder uten produksjon.  
 
Figur 3: Innmatet produksjon vs nettleie (Kilde: NVE) 

 
 
Figuren over gir imidlertid ikke et uttømmende bilde: 

• Det mates inn kraft i distribusjonsnettet også (småkraft), noe som medfører kostnader dersom 
produksjon sendes ut av området, 

• Mange nettselskaper har kun distribusjonsnett, 

• Enkelte selskaper ikke har produksjon i sitt område, men har et nettselskap i overliggende nett med 
mye produksjon.  

 
Dersom nettselskaper uten regionalnett fjernes fra analysen, og det tas hensyn til innmatet kraft i 
distribusjonsnettet, og at nettselskaper med færre enn 400 husholdninger (utliggere) fjernes fra analysen, blir 
resultatene litt klarere.  
 
I figuren under, kan det identifiseres en svak og positiv korrelasjon mellom nettleie i øre/kWh, og innmatet 
kraft i MWh/husholdning, gitt ovennevnte endringer. Det kan tolkes som at det faktisk skjer en (begrenset) 
subsidiering av områder uten produksjon. 
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Figur 4: Innmatet produksjon vs nettleie, bearbeidet data (Kilde: NVE) 

 
 
Ut fra den kvantitative analysen, er det praktisk umulig å fastsette en verdi på hvor mye nettselskaper med 
produksjon, subsidierer nettselskaper uten produksjon, selv om det sannsynligvis skjer en subsidiering. Litt av 
kompleksiteten er at nettselskapene er så pass ulike. Her vurderer vi tre ulike eksempler for å belyse poenget: 

• Et selskap som Odda Energi har i sitt konsesjonsområde en mengde innmatet kraft som overskrider 
forbruk. Odda Energi har derfor måttet investere i et nett som tillater å frakte kraft ut av området. 

• Høland og Setskog Everk derimot, har et forbruk som overskrider produksjon. Behov for 
overføringskapasitet er derfor begrenset ift et selskap som Odda. 

• Hafslund Nett tas ofte frem som et selskap uten produksjon. Selskapet har imidlertid et regionalnett 
som dekker et stort område, og der mates det inn kraft. I 2015 ble drøyt 6 TWh mattet inn i Hafslund 
sitt regionalnett. Produksjonen tilsvarer en tredel av alt forbruk i distribusjonsnettet. 

 
Dersom det skjer en subsidiering, vil et selskap som Odda Energi subsidiere et selskap som Høland og 
Setskog Everk. En mindre subsidiering (alt annet likt) skjer for nettselskaper som dekker en del av sitt behov 
med lokal produksjon. Siden talfesting av hvor mye nettselskaper med produksjon dekker av kostnader knyttet 
til andre nettselskapers behov (med tanke på nettleie) er en utfordring, er det fortsatt mulig grovt å anslå hvor 
mye områder med produksjon subsidierer områder uten produksjon.  
 
Her samlet vi tall for forbruk og produksjon i hvert fylke i 2014. Derfra beregnes forholdet mellom produksjon 
og forbruk per fylke. I Oslo fylke, for eksempel, var det produsert 133 GWh i 2014, mens totalt forbruk var 
8 764 GWh. Dette gir 133 / 8 764 = 1,5 %. Dette sammenlignes mot nettleie for husholdninger i 2017 i figuren 
under. 
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Figur 5: Forhold produksjon/forbruk sammenlignet med nettleie for husholdninger (Kilde. NVE) 

 
 

På fylkesnivå kan det identifiseres en tydeligere korrelasjon mellom nettleien og hvor mye av forbruket som 
dekkes av lokal produksjon. Fra analysen kan det anslås at i områder der produksjonen er dobbelt så stor 
som forbruket, betaler husholdninger: 

• 2 øre/kWh mer enn husholdninger i områder der produksjon er lik forbruk 

• 4 øre/kWh mer enn husholdninger i områder uten produksjon 
 
Tabell 3: Subsidiering av geografiske områder uten produksjon 

 Produksjon / forbruk Forventet forskjell i nettleie 

Avhengig av import 

0 ca. – 2 øre/kWh 

25 % ca. – 1,5 øre/kWh 

50 % ca. – 1 øre/kWh 

75 % ca. – 0,5 øre/kWh 

Dekker behovet selv 100 %  

Avhengig av eksport 

125 % ca. + 0,5 øre/kWh 

150 % ca. + 1 øre/kWh 

175 % ca. + 1,5 øre/kWh 

200 % ca. + 2 øre/kWh 

 
Resultatene tyder på at dagens tariffering legger til rette for en subsidiering mellom områder med produksjon 
og områder uten produksjon. Dette er et argument for at samlokaliseringsfaktoren beholdes, og at, i tillegg, 
det andre leddet for innmating av kraft beholdes i det nye distribusjonsnettet.   
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