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Kraft omsatt på flexitariff

Resultatenefra undersøkelsenviser at mengden omsattpå flexitariffer, i utvalget, er beskjedent(4%)
sett i forhold til totalt omsatt til husholdninger,i utvalget. Dette betyr at omlag 30 TWh av netto
omsatt mengde til husholdningerpå landsbasisenten ikke har tilbud om flexitariff eller ikke har valgt
flexitariff pr. i dag. Salget på flexitariff utgjør 0,9 TWh, d.v.s. 17 % av omsatt mengde til husholdningene i disse selskapene.
Endringer i tariffstruktur
Totalt er ca. 88 %, d.v.s. 34 TWh, av utvalget på ordinæretariffer, dette utgjør 97 % av antall
abonnenter. Ca. 12 %eller 5,1 TWIIhar endret sine betingelser, dette tilsvarer0,2 % av
abonnentene. Dette er i all hovedsak næringskunder. Reforhandletmengde utgjør 9 %eller 3,7
TWII og inngåttekontraktermed kunderutenfor tradisjoneltforsyningsområdeutgjør 3 % eller 1,4
TWh.
I all hovedsak er det inngåttkontraktermed en varighet på 1 år eller kortere.
Konklusjoner
Den gjennomsnittligeprisreduksjonenfor de som har reforhandlet,er beregnet til å være ca. 30 %.
Dette gir et inntektsbortfallpå omlag 11 øre/kWh, sett i forhold til en gjennomsnitteligeT3 tariff på
omlag 37 øre/kWh. I utvalget er det blitt reforhandletkontrakterfor 3,7 TWh. Inntektsbortfallet
for denne gruppenkan på dette grunnlaganslås til å være 400 millioner kroner. Antarvi samme
inntektsbortfalletfor kontraktersom er inngåttmed nye leverandør, d.v.s. 1,35 TWh, er dette for
denne gruppenomlag 150 millioner kroner. Under de gitte forutsetningerom usikkerhetantas
inntektsbortfallettil utvalget å være omlag 550 millioner kroner.
Dersom vi forutsetterat den mengden som ikke er representerti undersøkelsen, d.v.s. omlag 18
TWh, har samme andel inngåttpå nye betingelser, d.v.s 12 %. Dette betyr at av netto omsetning til
alminneligforsyning på 59 TWh, er det reforhandletkontrakterfor omlag 7 TWh. Inntektsbortfallet
forutsetteså være 770 millioner kroner.
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Side 2
SAMMIENDRAG
Spørreskjemaetble sendt ut til alle omsetningskonsesjonærene,i alt 260 selskap, 131
svarte. Dette er en svarprosentpå ca. 50 %. Utvalgethar en antatt omsetningpå 41,4
TWh i 1992, herav 20,4 TWh til næringskunderog 21 TWh til husholdninger. Sett i
forhold til total netto omsetningtil alminneligforsyningpå ca. 59 TWW,utgjør dette
70 %.
I utvalgeter mengdenomsattpå flexitarifferbeskjedent(4%) sett i forhold til totalt
omsatt til husholdninger. Dette betyr at omlag 30 TWh av netto omsatt mengdetil
husholdningerpå landsbasisenten ikke har tilbud om flexitariffeller ikke har valgt
flexitariffpr. i dag.
Salgetpå flexitariffutgjør 0,9 TWh, d.v.s. 17 % av omsatt mengdetil husholdningenei
disse selskapene. Selskapsom omsetter3,9 TWh til husholdningeneplanleggerå innføre
flexitariff. Hovedtyngdenav disse vil innføre flexitariffeni lepet av 1993. Hvis vi antar
sammeflexiandelsom i de selskapersom allerede har innført flexitariff,d.v.s. 17 %, vi1
dette kunne utgjøre et tilleggpå ca. 0,7 TWh.
I utvalgeter ca. 88 %, d.v.s. 34 TWh , på ordinæretariffer,dette utgjør 97 % av antall
abonnenter. Ca. 12 % eller 5,1 TWh har endret sine betin elser, dette tilsvarer 0,2 % av
abonnentene. Reforhandletmengdeutgjør 9 % eller 3,7 TWh og inngåttekontraktermed
kunder utenfor tradisjoneltforsyningsområdeutgjør 3 % eller 1,4 TWh.
For næringkunderer 25 % av mengdentil utvalgetenten blitt reforhand1eteller det er
inngåttkontraktermed ny leverandør. Det er blitt reforhandlet3,7 TWh og inngått
kontraktermed nye leverandørerfor 1,4 TWh.
Den gjennomsnittligeprisreduksjonenfor de som har reforhandleti utvalget, er beregnet
til å være rundt 30 %, forutsattat de tidligerehar hatt T3 tariff. Dette er et grovt anslag
i og med at vi ikke har direkte kunnskapom det tidligereprisnivåetfor de kundene som
har fått reforhandletsine kontrakter.
Hovedtyngden,d.v.s. 76 % av mengdenti1næringsliveti utvalget som er inngåttpå nye
kontrakter, er inngåttmed en varighetmindre enn 1 år. I mangetilfeller er det
kontraktersom kun løper t.o.m. årsskiftet.

1 Dette utfra en antagelse om at netto omsetning til husholdninger og
jordbruk er ca. 32 TWh, og til industri og tjenesteytende næringer,
eksklusive treforedling, ca. 27 TWh, totalt 59 TWh.
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BAKGRUNN
Konkurransenom leveranserdirektetil sluttbrukerestartetfor alvor da Norgeskraftble
etablertved sluttenav 1991 og inngikkkontrakterdirekte med sluttbrukerei Oslo.
Gjennom 1992 har vi sett en økende konkurranseom leveransertil større sluttbrukere,der
produsent,enkelte energiverk, tradereog meglere er aktive tilbydere i markedet. I tillegg
har bl.a. NHO vært aktiv overfor sine medlemmerved å oppfordredisse til å ta kontakt
med sitt energiverkfor å reforhandleeller inngå nye kontrakter.Til sammenhar dette
ført til økende konkurranseog prispress i markedet. Daglig reforhandlesog inngås nye
avtaler.
Med denne bakgrunnenbesluttetNVE å foreta en undersøkelseav endringenei sluttbrukermarkedetetter energiloven trådtei kraft 1. januar 1991. Vi ønsket å få en kvantifisering av de mengder som har gått over på nye betingelser, enten gjennom reforhandlinger eller ved at kontrakter inngåttmed en ny leverandør.
Undersøkelsentar kun for seg salg til sluttbrukerog ikke omsetning mellom krafttilbyderne i markedet.
Et av målene var også å kartleggeprisnivåeti markedet,men p.g.a stor usikkerheti
tallmaterialethar vi valgt kun å presenteresnittprisfor kontrakterkortereenn 1 år. I
tillegg har vi også beregnet gjennomsnittligprisnedgangpå reforhandledekontrakter.
Ved returav skjemaenevar det enkelte selskap som indikerteat de hadde mange daglige
forespørslerog at det var mange forhandlingerpå gang, uten at disse var sluttført.
Enkelte energiverkhar først i de siste ukene begynt med reforhandlinger. Tendensener
at de fleste (energi)selskapeneer opptattav å beholde sine gamle kunderheller enn å
konkurrereom nye.
DATA OG METODEKK
Undersøkelsenble lagt opp som en post-undersøkelse. Alle respodenteneble lovet full
anonymiseringav data, slik at ingen opplysningerkunne henføres til enkelt aktører. Bakgrunnener at opplysningene, som undersøkelsenbygger på, kan være sensitive.
Spørreskjemaetsom er vedlagt, ble sendt alle omsetningskonsesjonærer.Bakgrunnenfor
å velge omsetningskonsesjonæreneer at disse stort sett representrereralle tilbyderei
sluttbrukermarkedet.Endringervil komme til uttrykkgjennom endringeri det enkelte
selskaps samlede salgskvantum.
Undersøkelsenomfatteralle energiverkeneog alle tradere, men ikke rene produksjonsselskap og meglere. De fleste rene produksjonsselskaper eid av et eller flere energiverk,
slik at de kun er leverandørertil sine eiere og opptrerderfor ikke som selvstendige
selskaper. Meglerne formidlerkontaktmellom parteneog er ikke direktepart i handelen. Der meglere har vært med i bildet, vil dette komme til uttrykkgjennomendringer
salgsvolum hos de respektiveenergiverk, enten som reforhandletkvantumeller som
kvantumsom er inngåttmed kunderutenfortradisjoneltforsyningsområde. Det er i
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rapporten blitt benyttet "selskap" og enkelte steder energiverk, som en samlebetegnelse
for energiverk og traderne i utvalget.
Spørreskjemaet ble sendt ut til alle omsetningskonsesjonærene (260 selskap), 131 selskap
har svart. Dette er en svarprosent på ca. 50 %. Utvalget har en antatt omsetning på
41,4 TWh i 1992. Sett i forhold til total netto omsetning til alminnelig forsyning, ca. 59
utgjør dette 70 %. Vi er meget fornøyd med responsen, noe av årsaken til den
relative høye svarprosenten kan være at innsendt informasjon behandles anonymt.
Det hefter noe usikkerhet ved tallmaterialet. Hovedårsaken er at vi ønsket en rapportering av status pr. 30.6.92. Etter at spørreskjemaene var sendt ut ffickvi klare tilbakemeldinger om at større endringer hadde skjedd etter denne tid. Vi kontaktet derfor et
utvalg av de største energiverk for å ajourføre tallmaterialet.
I de fleste tilfeller har det kun vært mindre endringer ved oppdateringen. Dette foranlediger oss også til å tro at de fleste har oppgitt endringer pr. innsendt dato, uten at dette er
100 % bekreftet. Ved purring har vi bedt om tall som er mest mulig oppdatert.
Tallmaterialet må derfor behandles utfra den usikkerhet som foreligger, og mer som en
indikasjon enn som fasit.
Det er et avvik på 50 % ved sammenstilling av mengde som er oppgitt å være mistet til
annen leverandør og menden som er oppgitt å være inngått med nye kunder. Selskapene
oppgir "mistet mengde" til å være 0,7 TWh, mot 1,4 TWh som er inngått med nye
kunder. Mulige årsaker til denne skjevheten er nærmere diskutert i gjennomgangen av
tallmaterialet.
Det er ikke blitt fortatt noen direkte analyse av tallmaterialet, men en mer generell
gjennomgang. Det er derfor i hovedsak benyttet frekvensopptellinger.

KRAFT OMSÅTT PÅ FLEXITÅRIFF
Mengde omsatt på flexitariff
Våre tall viser at mengden omsatt på flexitariffer sett i forhold til totalt omsatt til husholdninger til utvalget er beskjedent, kun 4 %. Kun 28 % av selskapene har innført flexitariff
og deres total omsetning til husholdning er 5,1 TWh. Våre tall viser at salget på
flexitariff utgjør 0,9 TWh, d.v.s. 17 % av omsatt mengde til husholdningene i disse
selskapene. Hvis dette er representativt for landet betyr det at omlag 30 TRThav omsatt
mengde til husholdninger, enten ikke har tilbud om flexitariff eller ikke har valgt
flexitariff pr. i dag.
Hva som er den direkte årsaken til den lave andelen har vi ikke kunnskap om, men noen
gjetninger kan være :
husholdningene intresserer seg lite for strømregningen
tariffen er ikke attraktiv nok
husholdninger holder seg til det kjente, er lite risikovillige
grensen for å bli avregnet til flexi-delen på tariffen kan være satt for høy, i
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mange tilfeller er denne for alt forbruk over 12.000 kWh, snittforbruker
nasjonalt er beregnet til 15.000 kWh slik at virkningen er liten for den
gjennomsnittlige forbruker
flexiprisen er satt så høy at gevinsten er relativt liten
Prisendringer fra 1991 til 1992
Av de som svarte at de hadde flexitariff, oppga 81 % av selskapene prisen på tariffen,
dette utgjør 30 selskap. Av disse oppga 21 selskap at de avleder flexi-delen av tariffen av
Samkjøringens utvekslingskraftpris; den såkalte spotprisen. De 9 andre oppga at tariffen
ble bestemt av andre forhold.
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Figur 1 Prisendring flexidelen 91 - 92 for selskap som avleder av
Samkjøringens utvekslingspris. (En søyle repr. et everk)
Figur 1 viser prisendring i øre/kWh fra 1991 til 1992 for de selskapnene som har avledet
sin tariff av Samkjøringens utvekslingskraftpris. Prisendringene er ikke sammenfallende,
d.v.s. at de ikke går i samme retning, noe som man kunne forvente i og med at de er
avledet av samme pris. Tidspunkt for prisjustering kan være noe av årsaken til at
endringene i flexiprisen ikke går i samme retning. Selskapene har forskjellig tidspunkt
for justering av flexitariffen. Av de som oppga at de avledet fra utvekslingsprisen var det
kun et fåtall som endret prisen månedlig. Fordelingen av tidspunkt for prisjusteringer
fordelte seg jevnt mellom kvartal, tertial og år.

Planlagt innføring av flexitariff
Av de som svarte "nei" på om de hadde flexitariff, svarte 24 % av selskapene "ja" på at
det er planlagt å innføre ordningen. Disse selskapene representerer 3,9 TWh av totalt
omsatt mengde til husholdningene. Hvis vi antar samme flexiandel som i de selskaper
som allerede har innført flexitariff, d.v.s. 17 %, vil dette kunne utgjøre et tillegg på ca.
0,7 TWh. Hovedtyngden av disse vil innføre flexitariffen i løpet av 1993.
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ENDRINGER I 4BONNENTSTRUKTUR
Selskapene ble bedt om å oppgi hvordan abonnentene fordelte seg mellom ordinære
tariffer, reforhandlede, nye og gamle kontrakter på spesielle vilkår Det skilles mellom
husholdningskunder og næringskunder. For disse skulle det oppgis mengder, antall
kunder og gjennomsnittspris.
Med reforhandlet menes eksisterende kunder innenfor tradisjonelt forsyningsområde som
aktivt har forhandlet frem nye betingelser inngått etter energiloven. Nye kunder er
definert som de som selskapet har fått fra andre områder. Gamle kontrakter på
spesielle vilkår er kontrakter på særvilkår inngått før energiloven trådte i kraft. Med
ordinære tariffer menes ordinære H og T tariffer.
Total omsetning til husholdninger og næringskunder
Totalt netto omsatt til alminnelig forsyning, eksklusive treforedling, er anslått til 59 TWh
for 1992. Utvalget utgjør 41,5 TWh, dette er ca 70 % av totalt omsatt mengde. Fordelt
på h.h.v. husholdninger/jordbruk og industri/tjenesteytende utgjør svarprosenten ca. 67 %
og ca. 75 %.
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Figur 2 Fordeling mellom mistet/nye, reforhandlet, gamle og ordinære kontrakter for
husholdninger og næringskunder samlet.
Utfra våre svar har 83 % av utvalgets omsatte mengde gått til sluttbrukere med ordinær
tariff; enten en T-tariff, for bl.a. industri og tjenesteytende næringer eller H-tariff for
husholdninger. I tillegg er 5 % av omsatt mengde knyttet til gamle kontrakter med
spesielle vilkår og flexitariffer, som er imigått før energiloven. Totalt utgjør dette ca. 88
%, 36 TWh, av omsatt mengde på ordinære tariffer. Dette utgjør hele 97 % av antall
abonnenter.
Ca. 12 % av utvalgets totale omsetning til alininnelig forsyning, 5,1 TWh, har endret sine
betingelser. (Dette utgjør 0,2 % av antall abonnenter.) Av de som har endret sine
betingelser utgjør reforhandlet mengde 9 % eller 3,7 TWh og inngåtte kontrakter med
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kunderutenfortradisjoneltforsyningsområde3 %eller 1,4 TWh.
Total omsetning til husholdningene
Totalt omsatt til husholdningeneer 21 TWh. For husholdningerer det kun en mindredel
som enten er blitt reforhandleteller har inngått nye kontrakter. Totalt utgjørdenne
andelen godt under 1 %av totalt omsatt mengde til husholdninger. Mengden er 4,8 GWh
og er i hovedsakreforhandlet. Vi ser her bortfraovergang til flexitariffer. Vi antarat
denne andelen vil øke, hvis muligheteneblir lagt til rette.
I den videre gjennomgangvil vi konsentrereoss om næringskunder. I og med at endringene i tariffstrukturentil husholdningeneer marginal, fmner vi det lite hensiktsmessigå
foreta noe dypere gjennomgangav dette materialet.

Total omsetning til næringskunder
Totalt omsatt til næringskundenei utvalgeter 20,4 TWh. For næringkundergir undersøkelsen følgende endringer:25 %, 5,1 TWh, av mengdenhar enten blitt reforhandleteller
det er inngåttkontraktermed ny leverandør. Denne mengden representererbare 1,4 %
av antall næringsabonnenter. Dette indikererat det i hovedsaker størrekundersom har
fått kontrakterpå nye vilkår. Det er blitt reforhandlet3,7 TWh som utgjør 1,3 %av
antall abonnenterog inngåttkontraktermed nye leverandørerfor 1,4 TWh som utgjør 0,1
%.
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Figur 3 Fordelingav tariffstrukturfor næringskundergitt i mengde og antall abonnenter.

Side 8
Reforhandlet for næringskunder
Undersøkelsenviser at det er blitt reforhandletkontrakteri 53 %av selskapene. Dette
utgjør 70 selskaper. Figur 4 viser at reforhandletmengde variererfra 1 %til oppunder
40 %av næringsabonnenter. Enkelte selskap har også satt ned tariffengenerelt uten å
være i direkte forhandlingermed sine kunder. Disse er ikke inkluderti gruppenreforhandlet.
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Figur 4 Reforhandletmengde i andel av omsetningfor næringskunderpr. selskap.
Den gjennomsnittligeprisreduksjonenfor de som har reforhandlet,er beregnet til å være
rundt30 %, forutsattat de tidligere har hattT3 tariff. Dette er et grovt anslag i og med
at vi ikke har direktekunnskapom det tidligere prisnivåetfor de kundenesom har fått
reforhandletsine kontrakter.
Andel mengde som er inngått med ny leverander for næringskunder
Andelen nye kontrakterrepresentererkontraktersom selskapenehar inngåttmed kunderi
andreområderenn deres tradisjonelle. Summenavviker fra hva som selskapenehar
mistet av kontrakter. Det er oppgittat selskapenehar inngåttnye kz-intrakter
for 1,4
TWh, mens mengden kontraktersom er mistet er 0,7 TWh. D.v.s. at det er et avvik på
0,7 TWh. For landet som helhet skulle disse mengdenebalansere. Noen av årsakenkan
bl.a. være :
skjevhetmellom de som har svart og de som ikke har svart
det er oppgittantattemengder
kontraktersom er inngått, men der leveringen starteretter innsendelsesdato for
skjemaetog der kundenennå ikke har varslet det lokale energiverket
Vi har valgt å benytte mengden for nye, inngåttekontrakter,selv om dette tallet avviker
(og er vesentlig større) fra det som er oppgitt som mistet leveranser.
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Tapt markedandelerfor energiverket
De selskapsom har mistet kontrakterutgjør ca. 35 %, 45 selskap,av totalt antall selskap.
Total mengdeutgjør 0,7 TWh. Figur 5 viser at disse har mistet fra 0,4 % og opptil 35
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Figur5 Mistet mengdei andel av omsetningpr. selskap.
% av omsetningen. Hovedtyngdenligger under 5 % mistet.
Selskapenehar oppgitttotal mengdeog totalt antall kunder fordelt på husholdninger,
næringskunderog annet, som selskapethar mistet til andre krafttilbydere. Næringskunder
utgjør den vesentligedelen.
Næringskunderpå ordinæretariffer
I utvalgeter 15,4 TWh, ca. 75 %, ikke blitt reforhandleteller inngåttkontraktermed
andre tilbydereetter at energiloventrådte i kraft. Det må tilleggesat 1,4 TWh, 6,7 %,
er gamle kontraktermed spesiellevilkår. Som regel er dette større brukere som har
inngåttavtaler med lavere priser enn de ordinærekundene.
Fordelingav kontrakterpå lengdefor næringskunder
Selskapeneble bedt om å angi varighetpå de kontraktersom var reforhandletog ny
inngåtte. Det skulle oppgis mengde, snittprisi øre/kWh og antall kunder.
For ca. 60 % ,av utvalget, som utgjør ca. 3 TWh, av den mengdensom er oppgitttil å
være reforhandleteller inngått med nytt selskaper det oppgitthvilkenvarighetkontraktene har. Arsakentil avviketer bl.a. at kontraktersom er reforhandleteller inngåttmed ny
leverandør,kan ha klausulerom oppsigelseslengdeog ikke eksplisitt angitt varighet.
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Figur 6 Fordelingav omsattkrafttil næringskunderetter lengde på kontrakter.
Figur 6 viser at hovedtyngden, d.v.s. 76 %av mengden inngåttmed nye betingelser, er
inngåttmed en varighet mindreenn 1 år. I mange tilfeller er det kontraktersom løper
t.o.m. årsskiftet. 12 %har en varighet mellom 1 og 2 år. Mens det kun er inngått
mindremengdert.o.m. 5 års varighet. I tallmaterialeter det ingen kontraktersom har
lengre varighet enn 5 år.
At den overveiende andel har kort varighetvil bety at det vil bli nye kontraktsforhandlinger i nær fremtid for disse. I tillegg kommer den mengdenpå ordinærekontraktersom
man kan anta vil begynne å "bevege"på seg i løpet av kort tid.

Priser på kontrakter med mindre enn 1 års varighet
Tallmaterialetfor kontraktersom er lengre enn 1 år er relativttynt. Vi har derfor valgt å
kun kommenteregjennomsnittsprisenfor de kontraktersom er kortere enn 1 år.
Snittprisener beregnet utfra de som har oppgitt et gitt prisnivå, dette utgjør 90 %av
selskapenehvor det er inngåttkontrakterkortere enn 1 år. 10 % har svart at prisen er
avledet av Samkjøringensutvekslingskraftpris. Disse er holdt utenfor. Snittprisener
25,8 øre pr. kWh, inkludertoveføringsavgift. Hvis vi antaren gjennomsnitteligoverførings kostnad
sentral-, regional- og nivå 4 i lokalnett)på 15 øre pr. kWh, blir
kraftpfisenca. 11 øre pr. kWh.
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Prisfastsetting i nye og reforhandlede kontrakter
Vi spurte hvordan selskapet definerte begrepet markedspris. Vi oppga 4 svaralternativer :
Alternativ:

Ref. til figur 7 :

Samkjøringens utvekslingspris
Kraftprisen i området
Anskaffelsespris for kraft
Annet (enn ovenstående)

(Samkjøring)
(0mrådet)
(Anskaffelsespris)
(Annet)

4 17%
6 94%

II Sarnkienng
110Området

26 39%

g: Anskatielses

13 Annet
62,50%

Figur

7 Fordelingen av selskapenes definisjon av "markedspris".

Totalt svarte 56 % av selskapene på dette spørsmålet. Dette utgjør 73 selskap. Figur 7
viser at ca. 63 % av de som oppga hvordan "markedsprisen" var defmert, oppga denne til
å være avledet av Samkjøringens utvekslingspris. Det betyr at de fleste har en felles
oppfattelse hva som ligger i ordet "markedspris".

Prisfastsettingskriterier i nye og reforhandlede kontrakter
Selskapene ble bedt om å fordele summen av total mengde reforhandlet kraft og de
mengder som er inngått med nye kunder på ulike prisfatssettingeskriterier :
Alternativ:

endres i takt med markeds prisen
avledet fra annen pris enn markedspris
en del er bestemt av markedspris og en del er fast
fast
annet

Ref. til figur 8 :

(marked)
(annet)
(fast og marked)
(fast)
(andre typer)

Totalt er 2,7 TWh av det som er reforhandlet og nye kunder som har angitt prisfastsettingskriterie. Dette utgjør godt og vel halvparten av de mengder som er blitt
reforhandlet eller inngått nye kontrakter med nye leverandører for næringskunder.
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6,02%
-

g
45,82%

Marked

D Annet

37,02%
[[I Fast og marked

1111
Fast
121
Andre typer

9,47%

1,66%

Figur 8 Fordeling av kontrakterfor næringskunderetter prisfastsettingskriterier,hvor
kontraktenten er reforhandleteller nyinngått.
Figur 8 viser at nesten halvpartenca. 45 %, 1,3 TWh, valgt å inngå avtaler hvor prisen
endres i samme takt som markedsprisen. Videre har en stor andel valgt å inngå kontraktermed faste priser. Andre typer utgjør 6 %, dette kan være kontraktermed prisgarantieretc.

KONKLUSJON
Den gjennomsnittligeprisreduksjonenfor de som har reforhandlet,er beregnet til å være
ca. 30 %. Dette gir et inntektsbortfallpå omlag 11 øre/kWh, sett i forhold til en
gjennomsnitteligeT3 tariff på omlag 37 øre/kWh. I utvalget er det blitt reforhandlet
kontrakterfor 3,7 TWh. Inntektsbortfalletfor denne gruppenkan på dette grunnlag
anslås til å være 400 millioner kroner. Antarvi samme inntektsbortfalletfor kontrakter
som er inngåttmed nye leverandør, d.v. s. 1,35 TWh, er dette for denne gruppenomlag
150 millioner kroner. Under de gitte forutsetningerom usikkerhetantas inntektsbortfallet
til utvalget å være omlag 550 millioner kroner.
Dersom vi forutsetterat den mengden som ikke er representerti undersøkelsen,d.v. s.
omlag 18 TWh, har samme andel inngåttpå nye betingelser, d.v.s 12 %. Dette betyr at
av netto omsetning til alminnelig forsyning på 59 TWh, er det reforhandletkontrakterfor
omlag 7 TWh. Inntektsbortfalletforutsetteså være 770 millioner kroner.
Undersøkelsenviser også at konkurransenhar tilført markedetnye typer produkter. Det
er ikke bare kontraktermed faste priser kundeneinngår. En stor andel har også inngått
kontraktersom er avledet av utvekslingskraftprisen,i tillegg kan mange av disse kontraktene ha prisgarantier. Disse garantienefordeler risikoen i størregrad mellom selskapet
og kunden.
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SelskaPets navn :
Kontaktperson :

NB ! Alle tariffer/priseroppgiseksklusivemva og elavgift. Pris i
ore/kWhskal væretotalprisfor kunden,d.v.s. inkluderebådekraftog overferingspris.
Flexi-tariff
Er det innførtflexi-tariff for husholdninger?
(Kryss for svaraltemativ)
JA

NEI

Hvis JA, fra hvilket tidspunkt(månedog år) •
Hvis NEI, er det planlagtå innfem flexi-taiff :
JA

NEI

Hvis JA, fra hvilket tidspunkt(månedog år) •
Hvor ofte skjerprisendringen: (Kun et kryss) :
månedlig

hver annen måned

kvartal

tertial

årlig

Er den variabledelen av flexi-tariffenavledet fra Samkjøringensutvekslingskraftpris?
JA

NEI
Flexi-tariff
År

Fastledd
kr/år

1990
1991
1992
*) Årlig gj. snitt

Normal
forbruk
ere/kWh

Levert
Overforbruk
energi
ere/kW1349 MWh

Antall
kunder
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3.

Abonnementsstrukturpr. 30.6.92

Husholdninger

Gj. snitt pris»
ere/kWh

Antatt levert
energi i 1992
MWh

Antall kunder

Gj. snitt pris3)
ore/kWh

Antatt levert
energi i 1992
MWh

Antall kunder

Ordinære5)
Reforhandlet')
Nye 2)
Totalt

Næringskunder

Ordinære5)
Gamle med spesial
kontrakt4)
Reforhandlet')
Nye 2)
Totalt
Reforhandledekunderer eksisterendekundersom har forhandletfrem nye
betingelser.
Nye kunderer kundersom er tilkommetfra et annetområde enn eget
forsyningsområde.
Tariffene bes etter beste måte omregnettil gjennomsnittspris. Benytt
gjennomsnittsforbrukpå 100.000 kWh og 25 kW for næringskunderog 15.000
kWh for husholdningskunder.
Kontrakterinngåttfør energiloven trådtei kraft.
Sum for alle andre kunderenn de med reforhandlet,nye eller spesial kontrakter.
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Oversiktover kundersom selskapethar mistet
Kundegrupper

Antattmistet
MWh

Antall kunder

Husholdninger
Næringskunder
Andre
Totaler

Lengde på reforhandledeog nye salgskontrakter.
Næringskunder
Antall år

MWh

Snittpris
ere/kWh

Antall

Opptil1 år
Fra 1 år opptil 2 år
Fra2 år opptil 3 år
Fra3 år opptil 4 år
Fra 4 år opptil 5 år

Fra5 år opptil10 år
Fra 10 år og over
Totaler
Prisfastsettingi nye og reforhandledekontrakter
Hvordaner markedsprisen
defmert(Kunett kryss):
Utvekslingskraftprisen
på Samkjøringen
Markedsprisi området
Kraftanskaffelsesprisen
for kraftselskapet
Annet

Husholdningskunder
MWh

Antall
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7.

Fordeling av prisfastsettingskriterier

Næringskunder
Prisfastsetting

Endres i takt med markedspris
Avledet fm annen pris enn
markedspris
En del er bestemt av
markedsprisog en del er fast.
Fast
Annet*)
Totalt

*) Bes beskrevet :

MWh

Antall

Husholdningskunder
MWh

Antall
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