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Bakgrunn

Norges vassdrags-og energiverksårlige kraftmarkedsundersøkelse
er et viktig bidragi NVEs
arbeidmed tilsyn av kraftmarkedet.Store marginerl,stor spredningi prisbildeteller store forskjeller mellom ulike kundekategorierkan tilsi at markedetikke fungereretter intensjonen.
Dette er viktige signaleri myndighetenesarbeidmed å tilretteleggefor markedsbasertomsetning av kraft.
1.1 Endring fra tidligere år
Tidligere års undersøkelserharhattet todelt fokus hvor engrosmarkedetog sluttbrukermarkedet ble analyserthver for seg. Årets undersøkelse ønsker å rette fokus på hele verdikjeden2,
blant annet for å kunne vurderestørrelsenpå marginenetil de ulike sluttbrukersegmentene.
Dette har blant annet sammenhengmed vinterens spesielle situasjon der prisene steg langt
høyere enn tidligere. På våren har prisene i engrosmarkedetsunket igjen, og NVE ønsker å
kartleggeom denne prissenkningenfår gjennomslaghelt ned til sluttbruker.Videre er det ønskelig å følge utviklingen blant husholdningskunderog i hvilken grad de benytterseg av de
muligheterkraftmarkedetgir til å skifte leverandør.En vinter med stor mediafokus på kraftpriser og kraftmarkedetskulle tilsi at flere benytterseg av markedetnå enn på samme tidspunkti fjor.
Årets markedsundersøkelseharfølgende formål:
Finne marginenmellom engros- og detaljhandelmed elektrisitet
Finne marginerog prisertil ulike sluttbrukere
Kartleggevarighetentil bilaterale3kontrakter
Kartleggeporteføljesammensetninger4
og sensitivitet overforelspotprisen
I tillegg kommer et eget kapittelhvor sluttbrukermarkedet
for husholdningskunderkartlegges
spesielt.

I kraftmarkedet kan margin betegnes som forskjellen mellom innkjøpspris (evt. produksjonskostnad) og salgspris.
2
En verdikjedeanalyse fokuserer på all virksomhet i en bedrift som en sammenhengende kjede hvor verdien av
produktet øker fra ledd til ledd. Primæroppgavene omfatter for eksempel innkjøp, bearbeiding og salg og støttefunksjonene markedsføring, administrasjon, osv. I denne undersøkelsen vil fokus rettes mot innkjøp eller produksjon av kraft, samt videresalg av denne. Marginen mellom anskaffelseskostnader og salgsinntekter skal dekke
støttefunksjonene, samt gi en fortjeneste.
3 Bilaterale kontrakter er tosidige kontrakter.
En portefølje kan inneholde fastpriskontrakter, forventet kjøp i elspotmarkedet, kontrakter knyttet opp mot
elspotpris og egenproduksjon.
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Data og metodikk

For å kunne utføre undersøkelsen så raskt som mulig og med minst mulig belastning for everkene, har NVE i år valgt å utføre en utvalgsundersøkelse. Fordi fokus i år rettes mot hele verdikjeden med sluttbrukerleveranser som utgangspunkt, ble everkene valgt ut på bakgrunn av
levert mengde til alminnelig forsyning i 1996. De 50 største everkene ble kontaktet, noe som
svarer for omtrent 80% av volumet. Undersøkelsen ble lagt opp som en postal-undersøkelse,
hvor svarene av tidshensyn ble fakset inn. Alle respondentene ble lovet anonymisering av data, slik at ingen opplysninger kunne henføres til det enkelte selskap. Av den grunn presenteres
dataene i undersøkelsen på aggregert nivå.

2.1 Ufforming av spørreskjema
Årets spørreskjema er kraftig endret og forenklet, i forhold til tidligere år. Dette er en følge av
omleggingen av hele undersøkelsen i retning av å fokusere mer på verdikjeden enn på de ulike
markedene. Siden målgruppen for undersøkelsen var sluttbrukerleverandører, bærer skjemaoppstillingen preg av dette (se vedlegg).
Spørreskjemaet er delt inn i tre hoveddeler:
Del 1 omhandler generelle opplysninger om selskapets virksomhet.
Del 2 tar for seg kraftkjøp på ulike kontraktskategorier samt egenproduksjon.
Del 3 gir en oversikt over forventede leveranser fordelt på husholdning-, industri- og tjenesteytende kunder.
Respondentene ble bedt om å holde salg til kraftintensiv industri utenfor. Videre skulle konsesjonskraft plasseres i den kategorien som best beskriver vilkårene mellom den konsesjonskraftsmottakende kommune og kraftleverandøren. Noen av de største leverandørene er også
store produsenter. For disse vil total kraftanskaffelse kunne overstige totalt kraftsalg. Differansen mellom anskaffelse og salg vil kunne være salg av kraft til tap i eget nett (dersom leverandør er integrert med nettselskap), eller salg av kraft engros. Rent engrossalg er ikke tatt
med i undersøkelsen, men vil volum- og prismessig komme inn i andre leverandørers kraftanskaffelsesportefølj e.
Bruk av forventede priser og volumer gir en usikkerhet i materialet som tilsier forsiktighet i
analysesammenheng. Antagelsene om årets salg og priser er gjort i slutten av mai/ begynnelsen av juni 1997 og er basert på kraftmarkedets tilstand på dette tidspunktet.
En viktig forskjell fra fjoråretsundersøkelseer videre at finansielle avtalerikke medtatti undersøkelsen, noe som gjør at det reelle økonomiske bildet for everkene kan avvike noe fra
undersøkelsens konklusjoner. Priser og marginer som gjengis i undersøkelsen må derfor sees
på som ansla å brans'ens mar iner, før justeringene for handel med finansielle instrumenter
taes hensyn til.
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2.2 Definisjoner
I en analyse av de fire problemstillingene som nevnes innledningsvis må det tas hensyn til de
ulike forhold som gjelder i de enkelte kategoriene. Det er for eksempel ikke bare én pris det er
snakk om , men mange; blant annet historisk kost pris, markedspris, fast pris og porteføljepris.
Ulikheter mellom sluttbrukersegmenter kan skyldes ulik prisstrategi på fastpriskontrakter,
men også ulike porteføljesammensetninger. Det viser seg blant annet at industrikunder gjennomgående har valgt en høyere eksponeringsgrad5 mot elspotmarkedet enn husholdninger og
tjenesteytende næring.

På denne bakgrunn vil undersøkelsen operere med følgende begreper:
Faktisk kraftanskaffelses
kostnad =

Gjennomsnittlig pris for en portefølje basert på faktisk porteføljesammensetning. Beregnes enten kun for den fastprisede bestanddelen, eller for hele porteføljen.
Tilsvarende faktisk kostpris, men på nedstrømssiden6.
Markedets verdivurdering av kraft basert på fremtidige forventninger.
Marginen mellom faktisk kostpris og faktisk salgspris
Marginen mellom markedspris og faktisk salgspris

Faktisk salgspris =
Markedspris =
Faktisk margin =
Markedsmargin =

Begrepene kan illustreres som følger:

•

Faktisk salgspris

øre/kWh
Faktisk kraftanskaffelseskostnad
Markedspris
Faktisk margin

Markedsmargin

Kraftkjøpsportefølje

Kraftsalgsportefølje

Elspotpris/elterminpris

Når ikke annet er nevnt vil alle referanser i teksten henspeile på hele utvalget. Såkalte tariffkunder regnes som salg på fastpriskontrakter, men må ansees som flytende dersom markedsprisen skulle bevege seg mye utenfor forventet prisområde.
Antall kunder i sluttbrukermarkedet er for enkelte leverandører vanskelig å fordele på næringskunder og tjenesteytende kunder. Enkelte selskaper har derfor oppgitt antall anlegg/abonnement. Dette kan være et betydelig høyere tall enn antall kunder, da en kunde kan
ha flere anlegg/abonnement. Enkelte tjenesteytende kunder, f.eks. barnehager og andre mindre
næringskunder kan av enkelte everk ha blitt plassert sammen med husholdningskundene fordi

Høy eksponeringsgrad vil si at en stor andel av innkjøpet foretas til variable priser. Muligheten for gevinst, men
også risikoen for tap, er på denne måten høyere enn med faste priser.
5

6

Nedstrøms vil si nedover i verdikjeden.
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disse har samme tariff som husholdningskundene. Dette utgjør en feilkilde i beregningen av
det totale antall kunder i sluttbrukermarkedet og fordelingen av disse på næring.
Elavgiften er for tiden 5,62 øre/kWh og har steget med 0,32 øre/kWh siden forrige undersøkelse. Merverdiavgiften er uendret og utgjør for tiden 23 prosent. Vi gjør oppmerksom på at
husholdninger i Nord-Troms og Finmark er fritatt for elavgift og at husholdninger i Nordland,
Troms og Finnmark er fritatt for merverdiavgift. All industri og bergverk, samt veksthusrueringen, er også fritatt for elavgift. Produksjonsavgift på 1,88 øre/kWh er inkludert.

Dersom ikke annet er opplyst er prisene i denne rapporten oppgitt eksklusive overfpringspris, elavgift og mva.
Årsaken til at avgifter ikke er tatt med er at årets undersøkelse fokuserer på marginene i selskapene. Siden elavgift kun betales av sluttbruker blir det metodisk tungvint å håndtere a vgifter i et verdikjedeperspektiv. Dessuten varirerer avgiftene med geografisk beliggenhet for
sluttbrukere noe som ytterligere kompliserer bildet. Avgifter holdes derfor utenfor i den generelle analysen, men tas med når det gjelder presentasjon av priser til husholdninger i kapittel
5.
Vi anser både svarprosent og datakvalitet som tilstrekkelig dokumentasjon
som har funnet sted i markedet.

for de endringer

Videre gjelder:
Alle kontraktsformer, både tariffkunder og kontraktskunder, er inkludert i undersøkelsen.
Med kunde menes en person/ juridisk enhet. En kunde kan ha fiere abonnement/ anlegg.
Kontraktsmengde er oppgitt i GWh.
Gjennomsnittsprisen for 1997 er beregnet av selskapene selv og er oppgitt eksklusive
overføringskostnader, elavgift og merverdiavgift. De innhentede prisene gjelder pr 1. juni
1997. Everket har besvart spørreskjemaet i juni 1997.
Tilfeldig kraft til elektrokjeler er forsøkt holdt utenfor undersøkelsen.
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Kraftanskaffelseskostnad

For å kunne si noe om hvilke marginer kraftleverandørene har er det først nødvendig å analysere innkjøpskostnadene. Vi har valgt å
Fysisk anskaffelse av kraft etter kategori
splitte
opp
kraftkjøpskostnadene i fire
underkategorier:
Forventet kjøp i
elspotmarkedet
Egenproduksjon, fastkon20 %priskontrakter,
trakter knyttet opp
mot elspotpris
og
forventet kjøp i elspotmarkedet.
Sammensetningen av den
samlede kraftanskaffel ses-porteføljen
er
illustrert på figuren til
høyre.

Krontraktek nyttet
opp mot elspotpris
3%

Egenproduksjon
39 %

Fastpriskontrakter
40 %

3.1 Egenproduksjon
Egenproduksjon består av kraft produsert i egne anlegg samt kraft fra deleide anlegg hvor
kostnadene fordeles direkte i henhold til eierandel. "Prisen" som skal oppgis på denne kraften
er faktiske kostnader forbundet med å produsere kraften. En mulig feilkilde kan være at enkelte verk har oppgitt en verdivurdering av egenproduksjon til markedspris. Dette kan særlig
være tilfelle der kraften omsettes mellom divisjoner eller selskaper i en konsernstruktur. I de
tilfeller dette er oppdaget er volumet trukket ut.

3.2 Fastpriskontrakter
Alle kontrakter hvor prisen er fast, eller knyttet til en fast prisbane, anses som fastpriskontrakter. Også der hvor kraft omsettes internt i selskapet mellom produksjon og omsetning skal
volumet rapporteres i denne rubrikken dersom kraften prises i faste priser.

3.3 Kontrakter knyttet opp mot eispotmarkedet
Alle kontrakter hvor prisen er avledet av elspotprisen skal rapporteres i denne kategorien. Det
er kun en svært liten andel av kontraktene som er utformet på denne måten. En grunn til dette
er at mesteparten av slike kontraktstyper er rene finansielle kontrakter som ikke er omfattet av
undersøkelsen.

3.4 Forventet kjøp i elspotmarkedet
Direkte kjøp i elspotmarkedet rapporteres under denne kategorien. Som oftest vil kjøp i elspotmarkedet være dekket opp i det finansielle terminmarkedet. Dermed vil eksponeringen mot
elspotmarkedet ikke nødvendigvis være så stor som de 20% som kommer frem i undersøkelsen.
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3.5 Oppsummering

for kraftkjøp

Kategori
Egenproduksjon
Fastpriskontrakter
Kontrakter knyttet opp mot elspotpris
Forventet kki i els otmarkedet
Totalt kraftkk,

Vi ser først på volum omsatt etter
faste priser og holder volum tilknyttet
elspotmarkedet utenfor. Faktisk kraftanskaffelseskostnad for hele utvalget
16,42 øre/kWh. Her er tatt med kostnad for egenproduksjon og innkjøp
gjort på faste kontrakter.

TWh

Gj.sn.pris
øre/kWh
23,3
24,8
1,9
12,4
62,4

andel med varighet under I år
13,96
18,73

44,4%
81,6%

16,42

30

25

20

15

Tar vi med volumet hvor prisen er
10
knyttet opp mot elspotmarkedet vil
gjennomsnittlig porteføljepris være
avhengig av antakelser om gjennomsnittlig elspotpris i 1997. Ved å etablere u1ike scenarier for elspotprisen
Høy spotpris
fremover kan en analysere hvor følLav spotpris
som porteføljeprisen er for svingninger i elspotprisen. Figuren til høyre
Høy spotpris
Lav spotpris
viser gjennomsnittlig kraftkjøpsporte- 11Spotpris
30
10
19,54
Gj.sn porteføljepris
14,95
føljepris ved en gjennomsnittspris for
elspot på henholdsvis 10 og 30
øre/kWh. Av figuren ser vi at den forventede gjennomsnittlige anskaffelseskostnad for de 50
største kraftleverandørene vil ligge mellom 15 og 19,5 øre/kWh gitt at elspotprisen i gjennomsnitt ligger mellom intervallet 10 til 30 øre/kWh.
Kontrakter knyttet opp
mot elspotpris er gjenAndel avfastpriskontrakter
som er inngått for en varighet
nomgående
mer kortpå under ett år
siktige (81,6% kontraktsvolumet har en
45,0 %
varighet på under ett
40,0 %
år) enn kontrakter med
35,0 %
fastpris
(44,4% av
30,0 %
kontraktene varer kor25,0 %
tere enn 1 år). Sam20,0 %
menlignet med tidlige15,0 % re
år ser vi at trenden
10,0 %
mot at kontrakter har
5,0 %
0,0 %
kortere
tidshorisont
1997
1996
1995
fortsetter.
10
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Som tidligere nevnt vil ikke nødvendigvis den faktiske kraftanskaffelseskostnaden ligge mellom 15 og 20 øre da handel med finansielle kontrakter i høy grad kan endre dette bildet.
En oppstilling
over
Gjennomsnittlig krafkjøpspris engros, fastpriskontrakter
utviklingen i kraftprisen over tid viser at
gjennomsnittlig
kraft19
anskaffelseskostnad når
18,5
det gjelder
fastpris18
kontrakter har øket fra
, 17,5
1996 til 1997. I 1995og
1996-under17
søkelsene, som omfat16,5
tet det totale volumet i
16
Norge, ble gjennom15,5
snittlig engrospris an15
slått til henholdsvis
1995
1996
1997
16,5 og 16,9 øre/kWh,
men her var ikke egenproduksjon tatt med. For å kunne sammenligne direkte må egenproduksjonen tas ut av materialet for 1997, noe som gir en anskaffelseskostnad for faste kontrakterpå 18.73 øre/kWh. Dette
tilsvarer en økning på 1,83 øre siden i fjor og gjenspeiler den spesielle kraftsituasjonen vi
opplevde sist høst og vinter.
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Kraftsalg

I markedsundersøkelsenble det spurt etter forventet fysisk salg til sluttbruker.Med salg til
sluttbrukermenes alle avtalersom er inngått med enten husholdninger(inkl, jordbruk)eller
næringskunder.Markedeter inndelt i to delmarkeder;markedetfor husholdningerog markedet for næringskunder.Næringskunderer oppdelt i industrikunderog tjenesteytendekunder.
Kraftintensivindustriog treforedlinger ikke inkluderti undersøkelsen,da en stor del av leveransenetil disse kundeneer langsiktigeindustrikontrakter
med priserfastsattav Stortinget.
Tabellene nedenforviser forventetfysisk salg til sluttbruker,utarbeidetpå grunnlagav resultater fra årets markedsundersøkelse.Gjennomsnittligpris for salg til husholdningergjelder
ikke kontrakterknyttetopp mot elspotprisen.Med flytende prisermenes leverandørensstandardpristilbudhvor prisenkanendresmed fjortendagersvarsel.
Husholdninger
Kategori
Flytende pris (ikke tilknyttet elspot)
Fastpriskontrakter
Kontrakter kn
et o
mot els ot ris
Totalt kraftk'ø

TWh

Gj.sn.pris
øre/kWh
23,9
20,77
20,75
3,6
0,12

27,7

20,77

Tjenesteytende næringer
Kategori
Flytende pris (ikke tilknyttet elspot)
Fastpriskontrakter
Kontrakter kn
et o
mot els ot ris
Totalt kraftk'ø

7Wh
4,5
8,7
1,3

14,5

Gj.sn.pris
øre/kWh
20,67
20,74

20,72

Industri
Kategori
Flytende pris (ikke tilknyttet elspot)
Fastpriskontrakter
Kontrakter kn
et o
mot els ot ris
Totalt kraftk'ø

TWh

Gj.sn.pris
øre/kWh
19,32
0,6
4,8
20,14
1,2

20,04
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4.1 Oppsummering for kraftsalg
har
Undersøkelsen
Porteføljesammensetning
etter sluttbrukersegment
delt kraftsalg til sluttbrukere i tre segmenter;
husholdninger,
tjenesteytende næring
og industri. Motivasjonen for dette har
blant annet vært å
kartlegge eventuelle
systematiske
forskjeller mellom kun,.%
degruppene som ikke
Husholdninger
Tjenesteytende
Industri
kan grunnes i naturlinæring
ge forhold (som f.eks.
uttaksprofil),
men
Faste priser OlKnyttet opp mot spotpris
snarere institusjonelle
beskrankninger som medfører at konkurransen ikke er like effektiv på alle områder. Tidligere
års undersøkelser har vist at industrikunder faktisk har fått en gjennomsnittlig pris som ligger
under engrosprisen, mens husholdningskunder har ligget over.
100 %
90%
80%

70%

150%
50%

40%

30 %
20%

0%

Årets undersøkelse viser at det fremdeles er ulikheter mellom pris som tilbys industri- og husholdningskunder. Ulikhetene kan i større grad forklares av ulik porteføljesammensetning (jfr.
figuren over; kategorien "faste priser" omfatter både fastpriskontrakter og standard pristilbud)
for de ulike kategorier enn direkte diskriminering. Likevel det fremdeles forskjeller i prisfastsettelsen på fastpriskontrakter til de ulike kategoriene. Tabellen under oppsummerer priser
som tilbys kunder i de tre segmentene i juni 1997 på et aggregert nivå.
Husholdninger
Faste priser øre/kWh
Standard .avvik
Porteføl'e ris8 - Els ot = 15 ølkWh

20,77
2,46
20,75

Tjenesteytende
nærin er
20,72
2,45
20,23

Industri
20,04
2,48
19,15

Som tabellen viser er forskjellen mellom faste priser (fastpriskontrakter og standard pristilbud) til husholdninger og industri 0,73 øre/kWh. Om en også tar med volumet som er knyttet
opp mot elspotpris, og antar en elspotpris på 15 øre i gjennomsnitt, vil differansene bli noe
større, 1,6 øre/kWh. Undersøkelsen fra 1996 ga omtrent samme resultat (en sammenligning av
utviklingen over tid blir foretatt i neste kapittel). Standardavviket gir et tall på hvor mye prisene varierer. Tabellen over viser et interessant forhold idet husholdninger og industri har et
like høyt standardavvik. En skulle i utgangspunktet tro at høyere konkurranse i industrisegmentet medførte lavere standardavvik. Om en går nærmere inn på tallene for industri viser det
seg at noen everk tilbyr priser til industri som ligger betydelig under gjennomsnittet. Om disse
3-4 everk trekkes ut synker standardavviket til 2. Slik sett kan det fremdeles se ut som om
industri har høy grad av konkurranse, men med enkelte innslag av lokal subsidiering.

7
8

Faste priser inkluderer priser på fastpriskontrakter
Porteføljepris inkluderer fastpris og elspotpris

og standard pristilbud
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Marginer

Et velfungerendemarkeder betegnet av at aktørenekun sitter igjen med en "normal"avanse,
eller margin,som skal dekke faste kostnaderog andredriftskostnader(for eksempel kostnader
forbundetmed markedsføring,kundebehandling,administrasjonosv.). Avansen skal relateres
til risikoen som finnes i markedet.Dersom avansener høyereenn normaltkan dette tyde på at
markedetikke fungererog at aktøreneutøvermarkedsmakt.I kraftmarkedetvil avansenkunne
betegnes som forskjellen mellom innkjøpspris (evt. produksjonskostnad)og salgspris for
kraften.
Differansen mellom avansen og de øvrige kostnadeneutgjør fortjenesten.(Kilder i bransjen
hevder at en effektiv omsetter kan håndterekjøp og salg av kraft til en kostnad på 1- 1 1/2
øre/kWh.).Denne fortjenestenkan relaterestil kapitalverdienei bransjenfor å sammenligne
kraftbransjenmed andrebransjer.Det er likevel vanskelig å si om fortjenesteneer ekstraordinæreeller ikke, da markedetfremdeleser pregetav stor usikkerhet.Risikoen forbundetmed å
drive krafthandelkantilsi høyereresultatgraderenn i andrebransjer..
Avhengig av hvilke prisersom legges til grunnkan vi snakke om to forskjellig marginer:en
faktisk marginog en markedsmessig margin.Den faktiskemarginenviser hvor stor avanse en
kraftleverandørhar, gitt leverandørensfaktiske kraftanskaffelsesportefølje.Denne marginen
viser hva de eksisterende leverandørenekan tjene på bakgrunnav historiske oppdekningsstrategierog kontraktsinngåelser.
En markedsmessigmarginvil derimotsi noe om hvilken marginen leverandørkunne ha hatt
ved å dekke seg opp 100%i markedeten gitt dato. Om en leverandørhar en gjennomsnittlig
kraftanskaffelseskostnadpå 20 øre, mens markedsprisener på 16 øre tilsier dette at markedet
vurdererkraftentil en lavere pris enn leverandørenselv har klart å anskaffe den til. Dermed
kan en ny leverandøretablere seg, kjøpe rimeligere kraftog selge i markedet.Dersom førstnevnte leverandørsolgte kraftentil en gjennomsnittligpris på 23 øre vil faktiskmarginvære 3
øre/kWh. Derimot kunne en ny leverandørkjøpe inn kraft til 16 øre, noe som ville gitt en
marginpå 7 øre gitt at prisene ikke ble presset ned. Den markedsmessigemarginener derfor7
øre/kWhi dettetilfellet.
Begrunnelsen for å benytte disse to begrepene er at dersom den markedsmessigemarginen
over tid er høyere enn den faktiskepå kort sikt burdenye aktørerkunne etablereseg i markedet og selge kraftrimeligere enn de etablerteselskapene, slik at konkurransenpå den måten
presserned prisene til sluttbruker.En slik situasjonoppstod i de første åreneetter dereguleringen av elektrisitetsmarkedeti 1991, noe som bidro til at konkurransenkom i gang. På lang
sikt vil markedsmarginenog faktiskmarginnærmeseg hverandre(konvergere).
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5.1 Faktisk margin
En sammenstilling av anskaffelseskostnader og salgspriser viser hvilke marginer som opptrer i
forhold til de ulike kundegruppene.
Husholdninger

Tjenesteytende
naerin er

Industri

20,77
16,42
4,35
4,65

20,72
16,42
4,30
4,13

20,04
16,42
3,62
3,05

Salgspris
Kraftanskaffelseskostnad, faste riser
Margin ved faste priser
Mar in ved orteføre ris 9 Els ot = 15 øre/kWh

Marginen for salg av kraft til husholdninger og tjenesteytende næring er forholdsvis lik, mens
avstanden øker ned til industrien. Dette kan forklares med ulik volumuttak og forbruksprofil
for de ulike kundegruppene, men også med ulik grad av subsidiering av lokal industri. Undersøkelsen viser eksempler på industripriser som ligger langt under gjennomsnittet, men dette er
tilfellet i langt mindre grad enn tidligere.
Porteføljemarginene vil naturligvis variere med elspotprisen, men som eksempelet over viser
vil marginene kunne variere forholdsvis mer i forhold til husholdningskunder enn industrikunder grunnet ulik porteføljesammensetning. Figuren under illustrerer poenget.
Elspotprisens
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sluttbrukersegment
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Ved en elspotpris på rundt 26 —27 øre/kWh ser vi at porteføljemarginen blir omtrent lik for
alle sluttbrukersegmentene. Ved elspotpriser over 37 øre/kWh ser vi at husholdningskunder
vil gi en negativ margin, men under slike ekstreme forhold kan en forvente at aktørene setter
opp prisen på standard pristilbudet (som kan endres med 14 dagers varsel).
Margin ved porteføljepris tilsvarer forskjellen mellom salgspris og kjøpspris når kraftanskaffelsen inkluderer
elspotpriset kraft, og dette forutsetter en antakelse om gjennomsnittlig elspotpris over året.
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over tid

For å kunne foretaen sammenligningmed tidligere årsundersøkelserer det nødvendig å gjøre
noen endringeri talloppsettingen.Siden engrospriseni de foregåendeundersøkelserikke har
innbefattet egenproduksjonen, må egenMarginutvikling over tid - fastpriskontrakter
produksjonogså tas ut
eks. egenproduksjon
av årets undersøkelse
når det gjelder direkte
3
sammenligning av faktisk margin. Dermed
øker "sammenlignende
anskaffelsespris" fra
16,42 til 18,73. Videre
må tjenesteytende næ-1
ringer og industri slås
sammen til et vektet
-2
1994
1995
1997
1996
gjennomsnitt.
Sammenligner vi deretter
Husholdninger • Industri/næringskunder
årets tall med tidligere
års undersøkelserser vi
at marginutviklingener forskjellig for husholdningerog industri. I årene 1994 —1996 var
marginenfor leveransertil industriennegativ, mens tilsvarendemarginfor leveransertil husholdninger var positiv. Dette kan tilsi at husholdningskundersubsidierte næringskunderog
kan forklaresmed at markedsadgangenharværtbegrensetfor husholdningeri denneperioden.
Fra 1997 ser vi at begge marginerer positive, og at margineneer forholdsvis like for begge
kundegrupper.At marginentil industri/næringskunderfremdeles er lavere enn husholdninger
kan begrunnesmed ulik uttaksprofilog volum. Absolutt sett kan det også bemerkes at marginene har økt noe i forhold til tidligere år. Dette kan skyldes flere forhold. Marginenkan ha
værtfor lav i tidligere åri forholdtil risikoeksponeringen,eller at færreleverandørersubsidierer sine kunder slik at gjennomsnittsprisentil sluttbrukereøker. En annen årsakkan være at
konkurransenfremdeles ikke fungerer,slik at leverandøreneikke tvinges til å sette ned prisen.
Antakeligvis er det en kombinasjonav alle faktorer.Det vil uansett være interessantå følge
utviklingen for faktisk marginover tid, og da bør også egenproduksjontas med i betraktningen. Like interessanter det å analyseremarkedsmarginen.

5.3 Markedsmargin

Første trinnpå veien mot å finne markedsmarginener å etablereen pris som skal regnes som
markedsprispå kraft. Det er flere metoder som kan benyttes for å beregne hvilken innkjøpspris en leverandørmå regne med for å dekke opp sitt antattesalg. Det er nødvendig å gjøre
visse forutsetningerom forbruksprofilhos kundene, samt oppdekningsmuligheteri de ulike
markedenefor det ønskede volum. For å forenkle regnestykketforutsettesdet her at industri
harflatt forbrukover året,mens husholdningerog tjenesteytendenæringerhar en normalforbruksprofil.Det antas at det bilateraleterminmarkedethar priser som noenlunde gjenspeiler
elterminmarkedetpå NordPool. Dermed antarvi at en kraftleverandørkan dekke opp sitt salg
gjennom å kjøpe terminkontraktergjennomett år som gir full dekningi henhold til den antatte
forbruksprofil.
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NordPools terminpriser 1°for levering ett år fremover gir en markedspris for kjøp av kraft for
formidling til husholdninger og tjenesteytende næringer på 17,0 øre/kWh. For industri, med
flatt forbruk, blir markedsprisen 16,6 øre/kWh. Dette gir markedsmarginer for de ulike kundegruppen som vist i tabellen nedenfor.

Salgspris (faste priser)
Markeds ris au ust a ril
Markedsmargin august (april)
Faktisk mar in

Husholdnin er
20,77
17,0 24,0
3,77 (- 3,23)
4,35

T'eneste

ende nærin er
20,72
17,0 24,0
3,72 (-3,28)
4,30

industri
20,04
16,6 23,1
3,44 (-3,06)
3,62

Tabellen viser at markedsmarginen i august for industrien er relativt identisk med den faktiske
marginen, mens den ligger noe under når det gjelder husholdninger og tjenesteytende næring.
Sammenligner vi med april ville en ny kraftleverandør i markedet, som baserte seg på oppdekning via terminmarkedet, kunne regne med en negativ margin da markedsprisen på kraft
ett år fremover lå på henholdsvis 24 øre/kWh for kraft til kunder med J1P-profil og 23,1
øre/kWh for industrikunder (flatt uttak). Dette viser at markedsmarginen vil kunne svinge en
god del i forhold til den faktiske marginen. Utviklingen i terminmarkedet viser også en stor
prisvariasjon over året, slik at beregningstidspunktet for en markedspris er vesentlig for sammenligningsformål.
5.4 Prisutvikling over tid
En oversikt over prisutviklingen fra begynnelsen av 1996 til i dag illustrerer hvordan markedet
har reagert på den stramme energisituasjonen vi opplevde i vinter. Etter at situasjonen nå har
normalisert seg igjen
Kraftpriser til husholdninger
tilsigsmessig ser vi at
prisene også synker. Tabellen under viser priser
40,00
inklusive og eksklusive
z
35,00
avgifter. Tallene har ikke
30,00
blitt vektet med konavgifter
25,00
sumprisindeksen.
20,00

Denne undersøkelsen er
15,00
inklusive
foretatt blant de 50 stør10,00
ste leverandørene i lan5,00
øre/kWh
det. Tidligere års undersøkelser har omfattet
01.10.96
01.01.97
01.01.96
01.06.97
hele bransjen, og tallene
kan derfor ikke direkte
sammenlignes. Likevel omfatter undersøkelsen over 80% av det totale volumet til sluttbrukere
i Norge (alminnelig forsyning), så tallene burde være forholdsvis representative.

1°Datert medio august, vektet med justert innmatningsprofil (JIP) i Oslo Energi Nett for 1995.
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Kraftpris til husholdninge
1. januar
1. oktober
1. januar
1. juni

Dato
1996
1996
1997
1997

Eksklusiveavgifter
17,80
21,80
24,70
20,77

Inklusiveavgifter
28,41
33,33
37,29
32,46

Det er interessant å kartlegge i hvilken grad høy pris, samt stor spredning i prisnivå i ulike
deler av landet, spiller inn når det gjelder antall skifter av kraftleverandør, og hvilken trend vi
ser fremover. Disse problemstillingene vil bli drøftet i neste kapittel.

11 Priser for 1996 og 1. januar 1997 er standard pristilbud for alle husholdningskunder.
Eventuelle kontraktspriser
er ikke medtatt. Prisen for 1. juni 1997 er gjennomsnittlig pris for levering til husholdningskunder for de 50 største leverandørene, inkludert både kunder på vanlig standardtilbud og kontraktskunder.
12 Elektrisitetsavgiften
økte fra 5,30 øre/kWh i 1996 til 5,62 øre/kWh i 1997.
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Erfaringer fra sluttbrukermarkedet

NVE har i tillegg til den generelle markedsundersøkelsen foretatt to spesialundersøkelser, i
henholdsvis april og juli, med fokus på sluttbrukermobilitet13. De 40 største distribusjonsnetteierne ble kontaktet med spørsmål om hvor mange kunder som hadde skiftet kraftleverandør, hvor mange kunder det var totalt i nettet, hvor stor andel av kundene den dominerende
kraftleverandøren hadde samt hvilket standard pristilbud som ble tilbudt. Dominerende kraftleverandør vil si den leverandør i nettet som har høyest markedsandel. Gjennomgående er
denne aktøren identisk med, eller har eier- eller kontraktsmessig binding til, den tradisjonelle
leverandøren i et område. Slik sett vil for eksempel Oslo Energi AS være den donfinerende
aktøren i nettet som eies og drives av Oslo Energi Nett AS.

6.1 Sammenhengen mellom pris og skifte av strømleverandør
Samtaler med kraftleverandørene viser at kraftpris er et sterk intensiv for å skifte leverandør,
men det er antakelig også andre årsaker. Markedet for husholdningskunder er fremdeles relativt ungt, og de aktørene vi ser i markedet er antakeligvis hovedsakelig aktive konsumenter
som ønsker å prøve mulighetene i et nytt marked, snarere enn et representativt gjennomsnitt
av den generelle kundemassen. Dette vil en kunne anta at endrer seg, siden trenden er at flere
og flere nå skifter leverandør. Dermed vil også presset på prisene antakelig øke. Standardavviket for prisene ved standard pristilbud forut for kvartalsskiftet i april var 4,1 mens det for
juli var sunket til 3,2.

6.2 Sterk økning i antall leverandørskifter
Undersøkelsen omfatter 1,5 av ca. 2 millioner husholdningskunder i Norge, eller ca. 75% av
befolkningen. Dermed kan en ved å skalere opp tallene fra utvalget si noe om situasjonen for
hele befolkningen.
Antall skifter 7.april
40 største
Skalert opp for hele landet

3225
4225

Antall skifter
7. Juli
5427
7109

Antall kunder med annen leve
randør enn den dominerende
nettet
10627
13926

Den 7. april var antall leverandørskifter 4200. Neste kvartalsskifte byttet 7100 kunder leverandør. Dette tilsvarer en økning fra april til juli på 68%. Samtidig er antall kunder som har en
annen kraftleverandør enn den dominerende i nettet (dvs, tradisjonelle leverandør) kommet
opp i 13900. Av disse har hele 81% foretatt skiftet de siste to kvartalene. Tallene tyder på alle
måter på at markedet for husholdningskunder er i ferd med å ta av. Selv om det ikke er noe
mål i seg selv å få mange leverandørskifter, tyder prisforskjeller på at det er ennå et stykke
igjen før trenden burde avta, gitt at markedet fungerer.
Figuren under illustrerer utviklingen fra husholdningsmarkedet ble åpnet i 1995 til i dag. 1995
var det første året husholdninger (og småkunder) kunne skifte leverandør uten timesmåler.
Kunden måtte betale et gebyr på 246 kroner for å skifte leverandør, og samtidig måtte en leve-

13

Sluttbrukernes bevegelighet til å skifte kraftleverandør.
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for husholdningskunder
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o Antal kunder med annen
leverandør enn den
dominerende

Antall kunder

'

6000
110
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4000
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7. april 1997

7. juli 1998

randør betale 4000 kroner for å komme inn i et nytt nettområde (hele markedet består av
overkant av 200 nett). I 1997 ble alle gebyrer fjernet slik at det nå er gratis å skifte leverandør.

6.3 Delmarkeder og markedsandeler
Det norske kraftmarkedet for husholdninger består egentlig av over 200 delmarkeder fordi
hvert distribusjonsnett måles- og avregnes separat. NVE søker å åpne disse, samt gjøre de
forskjellige nettene mest mulig transparente, slik at markedet fremstår som ett nasjonalt marked. Siden totalmarkedet er summen av alle delmarkedene er det interessant å se på hvilken
markedkonsentrasjon vi finner i de ulike delmarkedene. Ved å trekke antall kunder som har en
annen leverandør enn den største fra den totale kundemassen, finner vi gjennomsnittlige markedsandelen til den dominerende aktøren. Den 7. juli ligger denne andelen på 99,3%, en nedgang på 0,3% fra 7.april hvor tilsvarende markedsandel var 99,6%.
Fremdeles er markedsandelen i disse delmarkedene langt høyere enn i andre bransjer, og det
er vanskelig å se at en slik høy markedsandel vil kunne vedvare over tid, gitt at prisdifferansene og marginene er store. Variasjonene mellom de enkelte delmarkedene er store. En håndfull
aktører har fremdeles

100% markedsandel

i et nett, mens andre ligger nede i 99% og noen på

98%. En interessant observasjon er at det nettområdet hvor markedskonsentrasjonen er lavest
er Drammen Energinett, hvor nettet er skilt ut i en egen juridisk enhet direkte under kommunen. Spranget fra nest laveste til laveste markedsandel for dominerende aktør er stort: 98,3%
til 93,5%. Dette kan tilsi at selvstendige nettselskaper har en positiv innvirkning for å få til et
velfungerende marked.
Høyeste pris i et nettområde den 7.juli var 39,6 øre/kWh (standard pristilbud) mot 41,25
øre/kWh i april. Tilsvarende tall for laveste pris er henholdsvis 23,6 øre/kWh i juli mot 23,5
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øre/kWh i juli. Prisene nevnt her er inklusive alle avgifter. Selv om prisnivået er på vei nedover er det derfor fremdeles mye å spare for kunder med høy pris.
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for dominerende
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nett

andel av totalbefolkningen
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100,00 %
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Figuren over viser at 20% av strømkundene bor i områder hvor markedsandelen for den dominerende kraftleverandøren i nettet er under 99%. Den viser også at selv om den tradisjonelle leverandøren fremdeles har en totalt dominerende posisjon i det enkelte nettområde er
det bare rundt 10% av kundene som bor i nett der ingen har skiftet leverandør.
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Oppsummering

Norges vassdrags- og energiverks årlige kraftmarkedsundersøkelse er et viktig bidrag i NVEs
arbeid med tilsyn av kraftmarkedet. Store marginer, stor spredning i prisbildet eller store forskjeller mellom ulike kundekategorier kan tilsi at markedet ikke fungerer etter intensjonen,
noe som er viktige signaler i myndighetenes arbeid med å tilrettelegge for markedsbasert omsetning av kraft.
Årets undersøkelse ønsker å rette fokus på hele verdikjeden, blant annet for å kunne vurdere
størrelsen på de ulike sluttbrukersegmentmarginene. Dette har sammenheng med vinterens
spesielle situasjon der prisene steg langt høyere enn tidligere. På våren har prisene i engrosmarkedet sunket igjen, og NVE ønsker å kartlegge om denne prissenkningen får gjennomslag
helt ned til sluttbruker. Videre er det ønskelig å følge utviklingen blant husholdningskunder
og i hvilken grad de benytter seg av de muligheter kraftmarkedet gir til å skifte leverandør. En
vinter med stor mediafokus på kraftpriser og kraftmarkedet skulle tilsi at flere benytter seg av
markedet nå enn på samme tidspunkt i fjor.
Figuren under illustrerer kraftflyten fra leverandør til sluttbruker, med priser og volum som
ligger til grunn for undersøkelsen.
Volum

Prl

Kraftanskaffelse

62,4

16,42

Egenproduksjon
Fastpriskontrakter
Elspot/Elspotkontrakter

23,3
21,4
13,6

14,6
18,9

Pris Margin

•Volum
Kraftsalg til sluttbruker

48,7

20,67

4,25

Husholdninger
Tjenesteytendenæring
Industri

27,6
14,5
6,5

20,77
20,72
20,04

4,35
4,3
3,62

Volum
Tap, engros, elspot

13,8

Et velfungerende marked er betegnet
av at aktørene kun sitter igjen med
Marginutvikling over tid - fastpriskontrakter
en "normal" avanse, eller margin,
eks. egenproduksjon
som skal dekke faste kostnader og
3
andre driftskostnader (for eksempel
kostnader forbundet med markedsfø2
ring, kundebehandling, administrasjon osv.). Avansen skal relateres til
risikoen som finnes i markedet . Den
-1
faktiske marginen viser hva de eks-2
isterende leverandørene kan tjene på
1996
1997
1994
1995
bakgrunn av historiske oppdekningsD Husholdninger • Industri/næringskunder
strategier og kontraktsinngåelser. En
markedsmessig margin vil derimot si
noe om hvilken margin en leverandør kunne ha hatt ved å dekke seg opp 100% i markedet en
gitt dato. Figuren over viser utviklingen i den faktiske marginen (eksklusive egenproduksjon)
fra 1994 og til i dag.
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En oversikt over prisutviklingen fra begynnelsen av 1996 til i dag illustrerer hvordan markedet
har reagert på den stramme energisituasjonen vi opplevde i vinter. Etter at situasjonen nå har
normalisert seg igjen tilsigsmessig ser
vi at prisene også synker. Figuren til
Kraftpriser til hushoidninger
venstre viser priser inklusive avgifter.
Tallene har ikke blitt vektet med kon4000
,
35,00
sumprisindeksen.
30,00

avgifter

25,00

NVE har i tillegg til den generelle markedsundersøkelsen foretatt to spesialundersøkelser, i henholdsvis april og
juli, med fokus på sluttbrukermobilitet".

20,00
15,00

Inklusive

10,00

'

5,00

øre/kWh

01.01.96

01.10.96

01.01.97

01.06.97

Den 7. april var antall leverandørskifter
4200. Neste kvartalsskifte byttet 7100 kunder leverandør. Dette tilsvarer en økning fra april til
juli på 68%. Samtidig er antall kunder som har en annen kraftleverandør enn den dominerende
i nettet (dvs, tradisjonelle leverandør) kommet opp i 13900. Av disse har hele 81% foretatt
skiftet de siste to kvartalene. Tallene tyder på alle måter på at markedet for husholdningskunder er i ferd med å ta av.
Ved å trekke antall kunder som har en annen leverandør enn den største fra den totale kundemassen, finner vi gjennomsnittlige markedsandelen til den dominerende aktøren. Den 7. juli
ligger denne andelen på 99,3%, en nedgang på 0,3% fra 7.april hvor tilsvarende markedsandel
var 99,6%.
Høyeste pris i et nettområde den
7.juli var 39,6 øre/kWh (standard
pristilbud) mot 41,25 øre/kWh i
april. Tilsvarende tall for laveste pris
er henholdsvis 23,6 øre/kWh i juli
mot 23,5 øre/kWh i juli. Prisene
nevnt her er inklusive alle avgifter.
Selv om prisnivået er på vei nedover
er det derfor fremdeles mye å spare
for kunder med høy pris.

Markedsulvilding

tor husholdnffigskundor

iaoo

12coo

MI

kunder

1995

1W98

7. spr1 1997

7. joh 1999

Publikasjonen er også tilgjengelig
via internet. Adressen er:
Hovedserver: htt ://www.nve.no
Kraftmarkedsundersøkelsen: htt ://www.nve.no/kraftmarkedlmarkedsanal se/index.html
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Sluttbrukernes bevegelighet til å skifte kraftleverandør.
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Vedlegg
(spørreskjema, hjelpeskjema)
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Dette svarskjema sendes inn i utfylt stand via faks senest tirsdag 27. mai til
NVE/Enøk- og markedsavdelingen ved Ann-Kristin Hjelle, faksnr: 22 95 90 81
Generelle opp4,sninger
Kraffieverandørnavn:
Kontaktperson:
Telefonnummer:

Telefaksnummer

Kraftkjøp
Forventethsisk anskaffelse av kraft etter kategori
Kategori

GWk

Gj.sn.pris

Kommentar

% andel
=<l år

Egenproduksjon
Fastpriskontrakter
Kontrakter knyttet opp mot elspotpris
Forventet kjøp i Elspotmarkedet

Totalt kraftleø :
Alle priser skal oppgis eksklusive

mva. og el-avgift.

Kraftsalg
Forventethsisk salg av kraft etter kategori
Huslsoldninger

GWIS

Gj.sn.pris

% andel
cZJ år

Kommentar

GWk

Gj.sn.pris

% andel
=<1 år

Kommentar

GWIt

Gi sn.pris

% andel
=<1 år

Kommentar

Flytende pris (ikke tilknyttet elspot)
Fastpriskontrakter
Kontrakter knyttet opp mot elspotpris

Sum kraftsal til husholdnin er:
Tjenesteytende meringer
Flytende pris (ikke tilknyttet elspot)
Fastpriskontrakter
Kontrakter knyttet opp mot elspotpris

Sum kraftsal til t".nærin er:
Indastri
Flytende pris (ikke tilknyttet elspot)
Fastpriskontrakter
Kontrakter knyttet opp mot elspotpris

Sum kraftsalg til industri:
Totalt kraftsal
Alle priser skal oppgis eksklusive

mva. og el-avgift.

29

Krafimarkedsundersokelse

pr 1.juli 1997

Skjemaforklaring
Skulle det være behov for ytterligere informasjon kan Magnus Køber kontaktes enten pr. telefon: 22 95 91
46, eller via e-mail: magnus@nve.no
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Dette svarskjemasendes mn i utfylt standvia faks senest tirsdag 27. mai til
NVE/Enek- og markedsavdelingen ved Ann-Kristin Hjelle faksnr:22 95 90 81

Det er kun FYSISK
kraft som omfattes
av spørreundersøkelsen. Ikke finansielle prissikringskontrakter.

Navn på selskapet
som leverer kraften.

Generelle opplYsnbtR
aftleverandørn
Ko aktperson:
Telefo nummer:

Telefalanummer

Kraftk. p
Fastpriskontrakter er
leveringsavtaler der
prisen ikke kan endres med mindre enn
tre månders varsel.
Erfaringsmessig er
hovedtyngden av
kontraktene her av
ett års varighet.

ForvenQ.b_sisk ,skaffelse av kraft etter
Kategon

GWIt

Gftsts.pris

% andel
ir<1 år

Konune

Egenproduksjon
Fastpriskontrakter
Kontrakter knyttet opp mot elspotpris
Forventet kjøp i Elspotmarkedet
Totalt kraftkjø :
Alle priser skal oppgmksklusivemva. og el-avgift.

Her angis hvor stor
andel av kontraktstypene som ved inngåelsestidspunktet
var av en varighet på
ett år eller kortere. I
1996 var 43% av
totalvolumet i denne
kategorien av en
varighet på 0-1 år.

Kraftsalg
Forventetfysisk salg av kraft etter
Huskoldninger

Med flytendepris
menes leveringsavtaler der prisen
kan endres med
under tre måneders
varsel, og hvor prisen ikke er direkte
knyttet opp mot
elspotprisen.
Den gamle H4 tariffen ville typisk
falle inn under denne
kategorien.

Glflt

Gi.sn.pris

% andel
=<1 år

Kommentar

(ikke tilknyttet elspot)
astpriskontra t
ontrakter knyt
pp mot elspotpris
Sum
aftsa til husboldnin er:
Alle priser skal oppgmeksklusivemva. og el-avgift.

nenesteytende ntering

GWIt

Gi.sn.pris

%•andel

Kommentar

Eventuelle kommentarer kan føres
opp her.

ytende pris (ikke tilknyttet e s
riskontrakter
Kontrakter nyttet opp mot elspotpris
Sum kraftsal til t. nærin er:
Alle priser skal oppgmksklusiventva. og el-avg,ft.

Induttri

GIfit

Gi.sn.pris

% andel
=<1 år

Konuneniar

Fb,tende pris (ikke tilknyttet elspot)
Fast ri
ontrakter knytiet opp mot elspotpri
aftsal til industri:

Typiske avtaler vil
her være ren spotkraftformidlingog
varianter av denne.

Totalt kraftsalg
Alle riser skala

meksklusiventva.o el-av Éfl.

Annet:
Konsesjonkraft skal plasseres i den kategorien som best beskriver vilkårene mellom den konsesjonskraftsmottakende kommune og kraftleverandøren.
Kraftintensiv industri holdes utenfor undersøkelsen.
Tap: Differansen mellom totalt kraftkjøp og totalt kraftsalg betraktes som salg av tapsenergi til netteier.
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