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terskeltariffen (22,5 øre/kWh), er stønadshehovet anslått til ca. 84 mill.kr. per år. Heves terskelen til 26 
øre/kWh reduseres hehovet til 34 mill.kr per år. Usikkerheten ved resultatene er knyttet til flere 
forhold, hl.a. hvordan tariffene vil utvikle seg hlant de øvrige everkene. 
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SAMMENDRA(; 

Kapittel 2 gir en situasjonsbeskrivelse der forskjellene i dagens overføringstariffer blir 
gjennomgått. A v det materialet som foreligger viser det seg at problemene med urimelige 
høye overføringstariffer er begrenset til forholdsvis få everk. Bare 7,sele aveverkene (eller 
2clc av abonnentene) har en tariff som er mer enn 5 øre/kWh over den aritmetiske middel
verdien (20,2 øre/kWh). Det er gjennomgående små everk som har de høyeste tariffene. I 
kapittelet diskuteres også ulike tiltak som kan iverksettes for å utjevne tariffene. Det 
konstateres at nåværende ordning virker prisutjevnende og at eventuelle rene overførings
ordninger som ikke tar utgangspunkt i de naturgitte forhold vil komme i konflikt med å 
bruke prisen som et viktig incentiv til å fremme økt effektivitet hos everkene. 

For å kunne anslå investeringsbehovet har det vært nødvendig å samle inn data fra 
everkene. SpølTeskjema ble sendt ut til den firedelen aveverkene som ble vurdert til å ha 
de vanskeligste naturgitte forhold. Hvilke everk som er plukket ut og hvilke data som er 
samlet inn er beskrevet i kap. 3. Svarprosenten var tilfredsstillende. De som svarte 
representerte ca, gSCk av det området som var definert som vanskelig. Det ble også sendt 
ut forespørsel til 10 kontrollverk som ikke kunne sies å ha spesielt vanskelige forhold. Her 
var svarprosenten så dårlig (bare 2 svarte) at dataene ikke kunne sies å være 
representative nok. 

De innrapporterte data, bl.a. everkenes egne anslag på investeringsbehov er omtalt og 
vurdert i kap. 4. Av dataene går det fram at de "vanskelige" OImådene utgjør X% av den 
samlede abonnentmassen og står for ca. 1 Y1c av de samlede nettinvesteringene. De 
planlagte investeringene i kommende 20-års periode varierer fra 277 mill. kr. per år til 232 
mill.kr. per år. 

I kap. 5 er det gjennomført en analyse av befolkningsutviklingen i de grisgrendte 
områdene. Dette er gjort med tanke på at endret bosetting kan påvirke både everkenes 
økonomi og investeringsbehov. I de kommunene som er i betraktning er det konstatert en 
befolkningsnedgang på ()(k siden 19XO, mens befolkningen i hele landet økte med 5,4%. I 
tillegg har det skjedd en sentralisering innen kommunene slik at de tynnest befolkede 
områdene innen kommunene har blitt enda mer grisgrendt. Høy alderssammensetning i 
disse områdene tyder på at denne trenden vil vedvare. 

Kapittel 6 presenterer beregninger av investeringsbehovet som er gjort av NVE. 
Resultatene i sum avviker ikke vesentlig fra de anslag som er gjort aveverkene selv. 

Det er også utviklet en modell for gjøre anslag på behovet for stønad. Resultatene fra 
modellkjøringene (kap. 7) viser at stønadsbehovet er svært avhengig av hvilke mål som 
settes for stønaden og hvilke økonomiske forutsetninger som legges til grunn. Hvis f.eks. 
stønaden begrenses til de vanskeligstilte everk som har en tariff som ligger over 
terskeltariffen (22,5 øre/kWh), er stønadsbehovet anslått til ca. X4 mill.kr. per år. Heves 
terskelen til 2h øre/k Wh reduseres behovet til 34 mill.kr per år. U sikkerheten ved 
resultatene er knyttet til flere forhold, bl.a. hvordan tariffene vil utvikle seg blant de 
øvrige everkene. 
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1. INNLEDNING 

I sitt framlegg til statsbudsjett for 1995 (St.prp. nr. l (1994-95)) foreslår Regjeringen at 
"ordningen med tilskudd til investeringer i ledningsnettet avvikles fom. 1995" Uf. kap. 
934, post 72). Under behandlingen i Stortinget mente et flertall i energi- og miljøkomiteen 
at det ikke var riktig å la ordningen opphøre før det var gjennomført en nærmere 
vurdering av investeringsbehovet i elnettet i grisgrendte strøk i årene framover. 

På denne bakgrunn har departementet bedt NVE gjennomføre beregninger og gjøre sine 
vurderinger av investeringsbehovet i nettet til den firedelen aveverkene som antas å ha de 
vanskeligste naturgitte forsyningsforholdene. Det vises her til brev fra Nærings- og energi
departementet av 13.12.94. 

For å gjennomføre oppdraget har NVE etablert følgende prosjektgruppe: 

Jan Bråten, ECON 
Tor Erik Olsen, MM 
Hans Otnes, EN 
Grete Westerberg, EN 
Knut Hofstad, MM (prosjektleder) 

2. ELFORSYNING A V GRISGRENDTE OMRÅDER 

2.1 Dagens situasjon 

Elforsyning av grisgrendte områder er karakterisert ved høye kapitalkostnader i forhold til 
omsatt energi. Lange avstander mellom hver abonnent gjør det nødvendig å bygge et 
omfattende ledningsnett som gir liten inntjening. Ut fra de erfaringer som foreligger er 
høye kapitalkostnader det største problemet everkene i grisgrendte områder står overfor. 

Med et omfattende ledningsnett følger også høye driftsutgifter i fonn av vedlikehold av 
nettet. Det er ikke uvanlig at nettet i grisgrendte områder er utsatt for store klimatiske 
påkjenninger. Det gjelder f.eks. store vindpåkjenninger, snøras, korrosjon i kyststrøk og 
hyppige lynnedslag. Ofte er tilgjengeligheten dårlig med et vanskelig og ulendt terreng og 
begrensede adkomstmulighter fra vei. Alle slike faktorer bidrar til å øke kostnadene og 
gjør det vanskelig for everkene å holde moderate priser på sine overføringstjenester. 

For å motvirke disse problemene er det etablert en overføringsordning som kommer til 
anvendelse i områder som har særlig vanskelige forsyningsforhold. Stønaden gis som en 
investeringsstøtte til delvis (maks. 2/3) finansiering av nyanlegg, ombygging, utbedring og 
fornyelse av anlegg for den alminnelige energiforsyning. Det gis også driftstilskudd til 
fastboende som av økonomiske grunner ikke kan få elektrisitetsforsyning over det 
alminnelige ledningsnettet og som derfor er henvist til en dyrere energiforsyning. 
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2.2 Everkenes kapital belastning 

Everkenes kapital belastning er av NVE vurdert å være det viktigste bidraget til høye 
overføringstariffer i vanskeligstilte områder. Data om everkenes distribusjonsnett vil derfor 
fortelle mye om hvilke totale kostnader everkene står overfor. Da slike data er til
gjengelige fra elstatistikken, kan en forholdsvis lett etablere noen enkle mål på hvor 
vanskelige forholdene er i et forsyningsområde, f.eks.: 

Kapitalkostnader i forhold til omsatt energi (kalt kapitalbyrde) 
Kapitalkostnader i forhold til antall abonnenter 

Da de kapitalkostnadene som fremkommer i regnskapet er avhengig av tidspunktet for når 
investeringene ble gjort, har en valgt å ta utgangspunkt i nyverdien av nettet. Vi får da et 
felles økonomisk mål på nettets omfang som kan brukes når everkene skal sammenliknes. 
Ved å forutsette en realrente på 7 CJc. og 40 års levetid får vi en tenkt, men ikke reell 
kapital belastning. Forholdet mellom denne kapitalbelastning og omsatt energi kaller vi for 
kapital byrde som da blir et mål på hvor store kapitalutgifter everkene har i det lange løp i 
forhold til omsatt energi innenfor forsyningsområdet. 

Med utgangspunkt i kapital byrden har vi plukket ut den firedelen aveverkene som vi 
mener har de vanskeligste forsyningsforholdene. Kapitalbyrden er ikke alene brukt som 
kriterium på naturgitte forhold. For de everk som har en kapitalbyrde som ligger i 
nærheten av øvre kvartil av kapitalbyrden, er det foretatt et skjønn der andre faktorer som 
klima og tilgjengelighet er tatt med. F.eks. har nettet i enkelte utsatte områder adskillig 
kortere levetid enn 40 år. Dessuten er det tatt med enkelte større everk som totalt sett 
kanskje ikke oppfyller kravene til stønad, men som har soner bestående av tidligere everk 
som er spesielt vanskelige. 

2.3 Overføringstariffer - fordeling 

Tabell 1 viser everkene sortert på punktprisene i 1995. Det viser seg at sammenhengen 
mellom punktpris og kapita~byrde ikke er så stor som en kanskje skulle vente. Av de 48 
everkene med de høyeste punktprisene er det 20 everk som ikke er på listen over de 48 
mest utsatte everkene. (Se også fig. 8, vedlegg 2) Det er mao. flere faktorer enn naturgitte 
forhold som bidrar til forskjellene i punkttariffene: 

Alderen på nettet. Tidspunktet for når nettet ble bygd er avgjørende for de reelle 
kapitalkostnader. Gammelt og nedskrevet nett gir små kapitalkostnader som mer 
enn oppveier økte driftskostnader. 
Statsstønad. Enkelte everk har over halvparten av sitt nett finansiert med statlige 
midler. Statsstønad skal unntas fra kapitalgrunnlaget når overføringstariffen regnes ut. 
Effektivitetsforskjeller. NVE har tidligere konstatert store effektivitetsforskjeller i 
driften av nettet mellom de enkelte everk. 
Uoverensstemmelsen kan også skyldes at de forenklede mål på vanskelige naturgitte 
forhold som vi har lagt til grunn ikke fanger opp alle everk. Everk som ikke er 
plukket ut som vanskeligstilt kan derfor være berettiget stønad. Dette må undersøkes 
nærmere i forbindelse med behandlingen av framtidige søknader om statsstønad. For 
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vårt formål, å undersøke det samlede investeringsbehovet hos de everkene med de 
vanskeligste forholdene, spiIler denne feilen mindre rolle, da en må anta at 
investeringsbehovet til de everk som er i betraktning ikke avviker vesentlig fra 
hverandre. 
Everkene har ulik praksis når det gjelder å beregne avkastning på egenkapital. 
Byrdefordelingen mellom abonnentgruppene, f.eks. mellom fritidsboliger og ordinære 
husholdninger. kan variere. Enkelte everk i grisgrendte områder har et stort innslag av 
hytteabonnementer, og praksis overfor denne gruppen kan ha betydning for everkenes 
økonomi. 

l vedlegg 2 er det gitt en utdypende beskrivelse av hvordan prisene fordeler seg på everkene. 
I 1995 er den veide gjennomsnittsprisen for overføring av kraft til husholdninger (ekskl. 
avgifter) l R,2 Øre per kWh, mens medianverdien for everkene er 20, l øre/kWh. De everkene 
som ligger over øvre kvartil (dvs. 25 tk aveverkene) dekker bare i underkant av 10% av 
husholdningsmarkedet. Everker med de høyeste tariffene er mao. gjennomgående små. 

Øvre kvartil er beregnet til 22,5 øre/kWh. Dette er bare 2,4 øre/kWh over medianverdien. 
Problemet med ekstremt høye tariffer er mao. begrenset til noen ganske få everk, slik det 
også fremgår av fig. 1 i vedlegg 2. Bortsett fra disse få everkene er tariffene rimelig jevnt 
fordelt. Inkluderes kraftprisen blir totalprisen til husholdningene enda jevnere fordelt. Det 
viser seg nemlig at de everk som har de høyeste overføringspriser gjennomgående har 
forholdsvis lave kraftpriser. Disse forhold er utdypet nærmere i vedlegg 2. 

2.4 Tiltak for utjevning av overføringstariffene 

Utjevning av prisen på elektrisitet har lenge vært et viktig mål for Regjeringen. Mens en 
markedsbasert kraftomsetning vil virke prisutjevnende på kraftprisen skjer distribusjonen av 
kraft i et monopol slik at prisen blir avhengig av lokale forhold. Utjevning av prisene skjer 
derfor ikke uten videre. Dette fremgår av Ot.prp. nr. 43 (19g9-90) (Energiloven) der det 
konstateres at (s.43) 

I grisgrendte strøk med høye kraftpriser vil det være aktuelt at staten bidrar til 
prisutjevning ved hjelp av statsstønad. 

Som nevnt i kap. 2.3 er de mest ekstreme tariffene å finne blant de mindre everkene. Veid 
middelverdi i hvert fylke varierer lite i forhold til forskjellene mellom de enkelt everk. 
Organisasjonsmessige endringer i form av sammenslutninger av små everk til større enheter 
vil mao. i seg selv virke prisutjevnende. Dette konstateres også av Ot.prp. nr 43 der det heter 
(s. 43) 

Det betyr at større fordelingsverk ... vil bidra til utjevning av kraftprisene . ....... Det 
er detj()r nødvendig at fordelingsverk slutter seg sammen innen fylker, de/er av fylker 
eller på tvers av fylker. 

Statsstønad og arbeid med å påskynde sammenslutninger av små everk har vært de viktigste 
tiltak fra myndighetenes side for å bidra til en utjevning av elprisene. NVE var tidligere i 
særlig grad engasjert i spørsmål som angikk organiseringen aveforsyningen gjennom bl.a. å 
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knytte betingelser til stønaden som forpliktet everkene til å gå inn i større enheter. Denne 
praksis ble forlatt i 19<) l da Olje- og energidepartementet avgjorde at en ikke lenger skulle 
nytte statsstønaden som virkemiddel for å få energiverk til å slå seg sammen. Bakgrunnen for 
vedtaket var de blandede erfaringer man hadde med denne praksisen. Det var usikkert om 
denne bruken av statsstønad hadde ført til særlige strukturendringer og departementet så det 
som uheldig at kriteriene om naturgitte forhold kom i bakgrunnen ved tildeling av stønad. I 
løpet av de siste årene har det vært gjennomført forholdsvis få sammenslutninger, og de har 
i hovedsak funnet sted i de mer sentrale områdene. Everk som forsyner vanskelige OImåder 
har ikke vært sett på som interessante samarbeidspartnere. 

At sammenslutningsprosessen stoppet opp er pa mange mater uheldig. F.eks. er 
organiseringen av elforsyningen i Sør-Trøndelag preget av tilfeldigheter. Sør-Trøndelag 
Kraftselskap (S-TK) som skulle være utgangspunktet for et fylkesomfattende everk er i dag 
splittet opp i soner som ikke er geografisk sammenhengende. noe som vanskeliggjør en 
rasjonell drift av nettet. Dessuten var det overveiende de vanskeligste og mest grisgrendte 
områdene i fylket som gikk inn i S-TK. Dette har ført til fordelingsmessige skjevheter innen 
fylket. 

Problemstillingen med å bruke organisasjonsmessige endringer som et tiltak for å utjevne 
tariffene ble på nytt reist i energi- og miljøkomiteen i forbindelse med komiteens arbeid med 
statsbudsjettet Uf. Budsjettinnst. S. nr. <) -1 <)l)4-l)S). Et mindretall i komiteen konstaterer at vi 
fremdeles har mange små og urasjonelle enheter og mener at nåværende stønadsordning kan 
virke sementerende på en urasjonelI selskapsstruktur. Dette mindretallet har derfor bedt 

departementet (cl) arheide videre med denne prohlemstillillgen med sikte på å finne 
ordninger som gj(IJr det mulig cl få til rasjonelle nettenheter som også omfatter de 
vanskeligste forsyningsområdene. 

Statens virkemidler for å påskynde en omorganisering av elforsyningen i en retning som 
oppfattes som riktig ut fra en samfunnsmessig vurdering er i dag begrenset. Mindretallet i 
komiteen ønsker å få vurdert kO/lsesjonspolitiske tiltak som et alternativ, eller supplement til, 
eventuelle (IJkonomiske virkemidler. Det må i denne forbindelse konstateres at bruk av tvang 
gjennom fastsetting av vilkår i forbindelse med konsesjoner eller stønad bryter med de 
prinsipper som følges i dagens situasjon. Andre virkemidler kan være større fleksibilitet når 
det gjelder bruk av differensierte tariffer. Everk som forsyner vanskelige områder og som har 
høye tariffer kan bli lettere å akseptere som en integrert del aven større enhet hvis områdets 
høye tariff kan opprettholdes slik at kryssubsidiering blir unødvendig. Da oppnår man i det 
minste å få realisert stordriftsfordelene som følger aven større enhet, men dette er selvsagt 
ikke nok til å utjevne de store forskjeller i tariffene. Økonomisk støtte til fornying av nettet 
i vanskeligstilte områder vil også kunne tjerne en del barrierer mot sammenslutninger og 
generelt gjøre de aktuelle everkene mer attraktive som partnere, men det er tvilsomt om det 
vil oppveie alle de naturgitte ulempene, f.eks. høye driftskostnader, som uansett vil være i 
slike områder. 

Et annet mindretall ønsker å få vurdert mulighetene av å foreta en prisutjevning pcl 
lokalnettet, slik tilfellet er for riks- og regionalnettet. Dette mindretallet ber derfor 
departementet vurdere å gjennomføre et prisutjevningssystem også for lokale nett, eller på 



annen måte sørge for at fordelingsverk med uforholdsmessig høye distribusjonskostnader ikke 
blir urimelig belastet. 

I vedlegg 2 er det gjort en beregning på hva en ren prisutjevningsordning vil koste. Hvis 
f.eks. målet er at intet everk skal distribuere kraft til en høyere pris enn dagens Øvre kvartil 
vil det totale stønadsbeløpet bli ca. 54 mill. kr. per år (basert på prisdifferanser i 1995). En 
ser da bort fra uheldige virkninger som følge aven uheldig incentivstruktur. Et everk som er 
garantert mot høye tariffer kan ikke forventes å yte maksimalt for å holde tariffene på et 
lavest mulig nivå. 

En lokaltariff som reflekterer de faktiske kostnader i området fungerer som et viktig incentiv 
for everkene til å redusere sine kostnader mest mulig. NVE er i ferd med å utvikle et 
reguleringssregime for monopolvirksomheten til everkene. Her vil regulering av priser kunne 
bli et viktig virkemiddel til å fremme økt effektivitet hos everkene. En prisutjevningsordning 
som i praksis ikke tar utgangspunkt i de naturgitte forhold, dvs. kostnader som everkene ikke 
har herredømme over, vil komme i konflikt med NVEs reguleringsregime ved at et viktig 
incentiv som prisen i praksis blir fjernet. 

Nåværende ordning, basert på investeringsstøtte, fungerer i realiteten som et 
prisutjevningssystem, uten at incentivstrukturen svekkes vesentlig. NVE vil ikke anbefale 
noen andre ordninger enn de som legger de naturgitte forholdene til grunn når midlene skal 
fordeles. 

3. DATAINNSAMLING 

Anslag på investeringsbehov og utvikling av overføringstariffene forutsetter tilgang på data 
om forholdene ved det enkelte everk. NVE har skaffet seg en del av disse dataene gjennom 
den regnskapsrapportering som nå er etablert. Imidlertid dekker ikke disse dataene alle 
behov. Det har derfor vært nødvendig å gå ut til de aktuelle everkene (dvs. den firedelen av 
everkene som antas å ha de vanskeligste forsyningsforholdene ) med forespørsel om flere 
data. Spørreskjemaet er vist i vedlegg l. Spørreskjema er også sendt til noen av de større 
everkene som totalt sett ikke kan sies å være spesielt vanskeligstilt, men der noen av sonene 
er aven slik karakter at de er vanskelige å forsyne. 

Av de vanskeligstilte everkene som ble forespurt var det 11 everk som ikke besvarte 
henvendelsen. For å gjøre beregningene komplette, er det gjort anslag på de data som ikke er 
innrapportert. En har i denne forbindelse forutsatt at de everk som har rapportert også er 
representative for de som ikke har rapportert. Ved å beregne hvor stor andel de ikke 
rapporterte everkene utgjør av hele gruppen med vanskeligstilte everk og forutsette at 
fordelingen på nett-type og alder tilsvarer gjennomsnittet av de som har rapportert, har en 
kommet fram til et anslag på data for et tenkt "rest"-everk. Dette "rest"-everket utgjør ca. 
15% av de everk som er i betraktning ( målt i nyverdien av nettet) og representerer da 
summen av de everk som ikke har rapportert. 

I tillegg til de vanskeligstilte everkene er det også plukket ut lOeverk blant de tre 
firedelene som normalt ikke kan sies å oppfylle kravene til stønad. Hensikten med å samle 
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data fra disse everkene var å få et sammenlikningsgrunnlag slik at en kunne bedømme om 
forskjellene mellom de to everksgruppene vil øke eller avta i tiden framover. Grunnlaget for 
stønaden må være hvordan tariffene i de vanskeligstilte OImådene utvikler seg sammenliknet 
med gjennomsnittet for landet. De utplukkede everkene var ment å være et representativt 
utvalg av de verkene som ikke er spesielt vanskeligstilt. Svarprosenten her har imidlertid 
vært svært dårlig. Bare 2 aveverkene har svart på henvendelsen. Dataene er dermed ikke 
representative nok til at de kan nyttiggjøres, og vi har følgelig ikke datagrunnlag til å si noe 
om det vil skje en utvikling blant de øvrige everkene som kan ha betydning for 
punktprisenes utvikling i forhold til de everkene som er vanskeligstilt. 

4. RESULTATER A V SPØRREUNDERSØKELSEN 

Everkene fikk i praksis bare 14 dager på å besvare henvendelsen. I den grad dataene som 
skulle fylles ut ikke var umiddelbart tilgjengelige hos everkene er dette en svært kort 
tidsfrist, noe da også flere aveverkene har bemerket. Noe av tallmaterialet er derfor basert 
på skjønn. Slike data må nødvendigvis være beheftet med en betydelig grad av usikkerhet, og 
gjør det vanskelig å trekke entydige konklusjoner. 

4.1 Elnettets omfang 

Data om nettets størrelse rapporteres årlig til Statistisk sentralbyrå. En kan derfor anta at 
disse tallene har høy grad av pålitelighet. Derimot er nyverdien av nettet, dvs. hva det ville 
koste å bygge dagens nett med dagens anleggskostnader, stort sett basert på everkenes egne 
anslag for anledningen. Everkene har de beste forutsetninger for å gjøre denne beregningen 
da de kjenner de lokale forhold og har erfaringstall for anleggskostander per km lednings
forbindelse. Et større problem har det vært å spesifisere aldersfordelingen av nettet. Selv om 
nettet er grundig dokumentert i everkenes arkiver er ikke dokumentasjonen på en slik form at 
de aktuelle tallene med letthet kan anskaffes. Med den korte tiden som everkene har hatt til 
rådighet har de derfor i betydelig grad vært nødt til å utøve et skjønn for å angi alderen på 
nettet. Dataene om alderssammensetning er derfor lite presise og beheftet med usikkerhet. 

4.2 Årlig vedlikehold 

Tallene for årlig vedlikehold varierer mye fra everk til everk. Dette skyldes bl.a. at 

everkene har ulik praksis på hva som føres som vedlikehold og hva som føres som 
reinvesteringer. 
noen everk ikke har forstått hvordan årlig vedlikehold skulle angis (jf. vedlegg l). 
forskjellene mellom vedlikehold i utsatte og mindre utsatte områder kan være 
betydelige. 

I brevet fra departementet blir NVE bedt om å vurdere om vedlikeholdskostnadene vil gå ned 
som følger av at nettet fornyes og om dette vil ha noen betydning for overføringstariffene. 
Problemstillingen er særlig aktuell for everk med en høy gjennomsnittsalder på nettet og som 
står overfor en betydelig ombygging. 
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Det viser seg at det råder ulike oppfatninger av hvor stor betydning alderen har for 
vedlikeholdskostnadene. For typiske innenlandsverk der nettet går gjennom skogstraseer har 
mange erfart at vedlikeholdskostnadene er høyere enn normalt de første årene. Dette skyldes 
vindfall som følge av økt vindeksponering av trærne langs trasekanten. Den kan også oppstå 
problemer med setninger i grunnen etter anleggsvirksomheten. For svært gamle nett som 
nærmer seg den alderen da en fullstendig ombygging er nødvendig, er det imidlertid enighet 
om at vedlikeholdskostnadene øker vesentlig. 

Everkene har generelt lagt lite arbeid i å kartlegge vedlikeholdskostnadenes avhengighet av 
alderen på nettet. Mange har derfor latt være å svare på dette spørsmålet eller forutsatt at 
vedlikeholdskostnadene er uavhengig av alderen. 

På dette grunnlag har det ikke vært mulig å anslå hvor stor betydning en fornying av 
everkenes nett vil ha på vedlikeholdskostnaden og dermed på overføringstariffen. For enkelte 
everk med et spesielt gammelt nett kan utslagene bli av betydning. For gruppen som helhet 
kan en ikke regne med at reduserte vedlikeholdskostnader vil redusere de fremtidige 
nettariffene i noen avgjørende grad. 

4.3 Levetid 

Levetiden for et anlegg har også vært vanskelig å tallfeste. Med levetiden menes tiden fra et 
anlegg bygges til anlegget er blitt så gammelt at det enten av økonomiske eller sikkerhet
smessige grunner må bygges om på nytt. Enkelte everk har oppgitt en kort gjennomsnittlig 
levetid i forhold til den faktiske alderssammensetning på nettet. Dette kan skyldes at det er 
store forskjeller på levetiden fra anlegg til anlegg (f.eks. avhengig av om anlegget er bygd 
ved kysten eller lengre inn i landet). Enkelte everk har også oppgitt at alderen på nettet er 
uforsvarlig høyt og burde vært bygd om for lenge siden. I tillegg har det vist seg at flere av 
everkene har oppfattet levetiden som et gjennomsnittstall for levetiden til de enkelte 
komponentene som et anlegg består av. I løpet av anleggets totale levetid skiftes mange 
komponenter ut (isolatorer, traverser,stolper m.v.) Slike utskiftinger føres vanligvis som 
vedlikehold og ikke som reinvestering, og vil derfor heller ikke påvirke reinvesteringsbehovet 
eller anleggets totale levetid. Oppgitt levetid for nettet blir i dette tilfellet kortere enn den 
alderen nettet i gjennomsnitt har når det må bygges helt om. Disse uklarhetene tilsier at data 
om levetiden til nettet må behandles med forsiktighet. De oppgitte verdier er sammenfattet i 
følgende tabell: 

OPPGITT GJ.SNITL. LEVETID (ÅR): 

MIN. MAX MIDDEL 

H0YSPENTNETT 35 55 39 

NETTSTASJONER 30 45 36 

LA VSPENTNETT 25 55 36 
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Aldersfordelingen for det samlede nettet (summen av høyspentnett, nettstasjoner og 
lavspentnett) i hele det området som er i betraktning blir: 

ÅRSKLASSE o/c-
andel 

0-9 21,6 

10 - 19 22,6 

20 - 29 10,2 

30 - 3<) 21,5 

40 - 49 17,1 

50 - O,R 

100,0 

Gjennomsnittsalderen for nettet til de undersøkte everkene er beregnet til 24 år. 

4.4 Investeringsbehov 

Everkene er også bedt om å angi investeringsbehovet for de nærmeste 20 år. Tallene er delt 
opp l 

reinvesteringer, som er nødvendige reinvesteringer for å opprettholde nåværende nett. 
nyinvesteringer, som gir grunnlag for økt omsetning eller bedret leveringskvalitet 
anleggsbidrag, som er den delen av nyinvesteringene som vil bli dekket av 
abonnentene. 

Det har vist seg vanskelig å skille mellom reinvesteringer og nyinvesteringer da en ombyg
ging ofte vil dekke behovet både for en nødvendig fornying av nåværende nett og en ønsket 
opprustning av nettet som kan gi grunnlag for økt omsetning og høyere leveringskvalitet. De 
tallene som er lagt til grunn i den videre beregning av investeringsbehovet, dvs. den delen av 
investeringene som everket må finansiere, blir derfor 

Reinvesteringer + nyinvesteringer - anleggsbidrag 

Everkenes anslag er vurdert av NVE og sammenholdt mot alderssammensetning og levetid. I 
den grad det er funnet liten overensstemmelse mellom investeringsbehov, alderssammen
setning og levetid, har NVE korrigert everkenes anslag. Dette er gjort til dels i samråd med 
everkene. Ca. 20CJc av svarene er korrigert av NVE og de fleste korreksjonene har gått ut 
på å redusere anslagene noe. For investeringene mot slutten av 20-års perioden har det 
imidlertid vært en tilbøyelighet til å anslå et for lavt investeringsbehov. 

Framtidige investeringer i grisgrendte områder vil være avgjørende for hvordan 
overføringstariffene i disse områdene utvikler seg. Hvis nye investeringer skjer i et større 
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omfang enn nedskrivningstakten på det bestående nettet vil tariffen øke. Samlede planlagte 
investering i de aktuelle områdene er i perioden ): 

1995-99 
2000-04 
2005-09 
2010-14 

1384 mill. kr. dvs. 
1364 
1243 
1162 

277 mill.kr. per år 
273 
249 
232 

(Beløpene inkluderer investeringene som finansieres ved hjelp av anleggsbidrag.) 

Til sammenligning kan nevnes at i 1992 ble det investert 2024 mill. kr. i fordelingsanlegg for 
hele landet (NOS-Elstatistikken). I perioden 1995-99 vil mao. investeringene i de vanskelige 
områdene utgjøre ca 13% av de samlede nettinvesteringene.De undersøkte everkene forsyner 
ca. 190.500 abonnenter eller ca. 8% av den samlede abonnentmassen som er på ca 2.376.000. 
Disse everkene har mao. en høyere investeringstakt i forhold til antall abonnenter enn i 
landet for øvrig, noe som naturlig følger av at everk i grisgrendte OImåder disponerer et 
større nett per abonnent enn i de mer tettbefolkede områdene. 

Nyverdien av det samlede fordelingsnettet i det aktuelle område er oppgitt til å være 11.670 
mill.kr. Hvis dette skal fornyes i løpet aven 40-års periode vil det kreve en årlig 
reinvestering på 291 mill. kr. i gjennomsnitt. Med en gjennomsnittsalder på 24 år må 
everkenes egne anslag på investeringsbehovet sies å være rimelige. Dessuten inkluderer 
tallene også nyinvesteringer. 

5. BEFOLKNINGS· OG FORBRUKSUTVIKLINGEN 

Endringer i bosettingsmønsteret og elforbruket hos abonnentene endrer grunnlaget for 
økonomisk drift aveverkene i grisgrendte områder. I vedlegg 3 er det gitt en nærmere 
beskrivelse av befolkningsutviklingen som har vært i de aktuelle områdene for statsstøtte. 
Oppsummert er følgende utviklingstrekk observert: 

Mens befolkningen i Norge totalt sett økte med 5,4 % i tiden 1980-93, var det en 
samlet nedgang på 6% i de kommunene som forsynes av de vanskeligstilte everkene. 

Samtidig påvises klare tendenser til økt konsentrasjon av bosettingen innen de berørte 
kommuner. Det innebærer at områder som fra før er tynt befolket har en tendens til å 
bli enda tynnere befolket. I perioden 1980-93 hadde 70% av områdene en nedgang på 
gjennomsnittlig 16%. 

l de tynnest befolkede områdene blir befolkningen i gjennomsnitt eldre samtidig som 
de yngre etablerer seg i de tettere befolkede områdene. Dette indikerer at trenden med 
økt konsentrasjon vil vedvare. 

Denne utviklingen vil også kunne få konsekvenser for investerings- og stønadsbehovet i 
områdene. 
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En generell nedgang i folketallet vil bidra til en lavere omsetning og dermed større 
kostnader per kWh. 

Fraflytting kan gjøre det aktuelt å avvikle enkelte avgreninger fra høyspentnettet. 
Behovet for reinvesteringer kan derfor være mindre enn det nyverdien av dagens nett 
gir inntrykk av. Everkene ble bedt om å anslå dette avviklingspotensialet i det 
spørreskjemaet som er sendt ut, men de har vært svært forsiktige med å tillegge 
denne muligheten noen betydning. For å avvikle ulønnsomme avgreninger må 
everkene søke NVE om fritak fra leveringsplikt. Investeringsbehovet vil dermed i 
noen grad være avhengig av hvor strenge krav som blir stilt før everkene tilkjennes 
fritak fra leveringsplikt. Hvis den fraflyttingen som er påvist i perioden 1980-93, med 
økt befolkningskonsentrasjon innen de berørte kommuner, kan denne 
problemstillingen bli mer påtrengende i tida framover. 

I typiske fraflyttingsområder er det rimelig å forvente at everkene i det lengste nøler 
med å fornye et gammelt og nedslitt nett. Hvis området i nær fremtid blir avfolket 
eller i det vesentlige dekket med fritidsbosettinger, vil en reinvestering utgjøre et stort 
samfunnsøkonomisk tap. Slike hensyn kan bidra til at everkene tøyer levetiden til 
nettet (og dermed redusere investeringsbehovet) ut over det som må anses som 
normalt. 

Når det gjelder forbruksutviklingen i grisgrendte områder med få nyetableringer, vil en stadig 
eldre befolkning bidra til en lavere forbruksvekst per abonnent enn i landet for øvrig. Dette 
vil sammen med en nedgang i antall abonnenter ytterligere forverre det økonomiske 
grunnlaget for elforsyning sammenlignet med landet for øvrig. Økt konsentrasjon og dermed 
økt forbruk i enkelte områder innen kommunene kan dessuten utløse et behov for en 
opprustning av nettet i form av lokale kapasitetsutvidelser. Dette forhold kan bidra til at 
investeringsbehovet blir noe høyere enn det alderen på nettet skulle tilsi. 

6. BEREGNET INVESTERINGSBEHOV 

Kap. 4.4 viser everkenes egne anslag på investeringsbehov i årene framover. Fordelen med å 
basere seg på everkenes vurderinger er at man da kan trekke veksler på everkenes 
kunnskaper om lokale forhold som kan ha betydning for investeringstakten. Usikkerheten 
med denne metoden er at everkene kan ha forskjellige kriterier for når en reinvestering er 
nødvendig og at alle everkene kanskje ikke har hatt anledning til å planlegge for særlig lang 
tid framover. For å få en kontroll på everkenes anslag har en funnet det nødvendig å gjøre 
egne beregninger av investeringsbehovet. Beregningene er basert på følgende (forenklede) 
kriterier: 

Den delen av nettet som i dag er eldre enn et gitt antall år (f.eks. 30 år) bygges om i 
løpet av 20-års perioden. 
Ombyggingstakten i perioden har samme profil som den everkene har oppgitt 

Velges denne metoden får man ikke frem de individuelle variasjoner mellom everkene som 
skyldes lokale forhold, men det er rimelig å tro at i sum blir disse forskjellene utlignet. 
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Summen aveverkenes behov burde derfor gi et godt estimat på gruppens samlede behov. 

Med dette kriteriet vil reinvesteringsbehovet være en direkte funksjon av forutsatt levetid. 
A v tabell side Il går det fram at ca. 39(1( av nettet er 30 år eller eldre. Hvis alt som i dag er 
eldre enn 30 år skiftes ut i løpet aven 20 årsperiode vil, ifølge denne tabellen, fremdeles 
399c tilhøre denne gruppen i år 2015. Nettets faktiske aldersprofil blir mao. ikke vesentlig 
endret i løpet av 20-års perioden. Dette kan være en god indikator på at anslaget på 
utskiftingstakten ikke er urimelig. Som hovedalternativ har vi derfor valgt å forutsette at alt 
nett som i dag er over 30 år gammelt blir fornyet i 20-årsperioden. Nettets alder vil da bli 
uforandret ca. 24 år. Under disse forutsetninger er beregnet investeringsbehov (eksklusive 
investeringer finansiert av anleggsbidrag) 4,6 milliarder i perioden eller ca. 230 mill.kr. per 
år. Til sammenligning er everkenes egne anslag 4,9 milliarder kr. 

På bakgrunn av at økonomisk levetid (avskrivningstiden) for anleggene ligger i området 30-
35 år kan det være grunn til å bemerke at en gjennomsnittlig levealder på 24 år kanskje 
burde vært redusert. Hvis ombyggingstakten økes slik at alt nett som i dag er 20 år eller 
eldre skiftes ut øker investeringsbehovet til ca. 7 milliarder kr. Gjennomsnittsalderen 
reduseres da til ca. 20 år. 

7. ST0NADSBEHOV 

I Regler for tildeling av statsstønad heter det at stønaden skal bidra til å dempe 
overføringstariffen for fastboende i områder som har høye overføringskostnader på grunn av 
naturgitte forhold. Behovet vil være avhengig av i hvor stor grad overføringstariffene skal 
jevnes ut. Dessuten vil utenforliggende økonomiske forhold som inflasjon og krav til 
avkastning på investert kapital spille en stor rolle. Et anslag på det framtidige stønadsbehovet 
krever således en nærmere avklaring og konkretisering av hvilke mål som er satt for 
stønaden og hvilke økonomiske forutsetninger som skal legges til grunn. 

For å håndtere denne oppgaven har NVE utviklet en edb-modell som beregner utviklingen av 
tariffene i de enkelte everk som følge av reinvesteringene. Modellen, som bygger på data 
som er samlet inn fra everkene og på NVEs regnskapsdatabase, er nærmere beskrevet i 
vedlegg 4. Beregningene er bare gjort for den firedelen aveverkene som har de vanskeligste 
naturgitte forsyningsforholdene. 

Med utgangspunkt i alderen på nettet og en beregnet åpningsbalanse, beregner modellen 
nåværende og framtidig avkastning og avskriving for de aktuelle everkene. Nye investeringer 
bidrar til å øke balansen og dermed overføringstariffene, mens de årlige avskrivinger trekker 
balansen ned. Modellen viser at de fleste everkene i gruppen vil få en markert økning av sine 
tariffer i 20-års perioden hvis investeringsplanene gjennomføres uten statlige bidrag. Med 2,5 
% inflasjon og et avkastningskrav på 7,5% på investeringene vil tariffen i gjennomsnitt øke 
fra 23,4 til 25,7 øre/kWh. P.g.a. ulik alderssammensetning og investeringsbehov er det store 
variasjoner innenfor denne gruppen. Mens enkelte everk får en nedgang i sine 
overføringstariffer vil de mest utsatte everkene kunne få en økning på over 10 øre/kWh. 

Beregningen av stønadsbehovet er gjort med to ulike sett av forutsetninger: 
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1. Stønaden begrenses til de everk i gruppen som har en overføringstariff som ligger 
over terskeltariffen (22,5 øre/kWh - aritm.gj.snitt i perioden ) og gis kun som 
maksimalt 2/3 støtte av investeringsbehovet. Inflasjonen antas å være 2,5% per år, 
mens avkastningskravet er uforandret på 7,5%. Tallene er angitt i dagens kroneverdi. 

2. Som ovenfor, men terskeltariffen settes nå til 26 øre/kWh. 

For øvrig forutsetter modellen at andre faktorer som påvirker tariffene er konstante eller at 
de endres like mye i begge everksgruppene. Dette gjelder: 

driftskostnader 
administrative og andre kostnader 
el omsetningen 
avkastningskravet (7 ,Yle) 
everkenes effektivitet 

Ikke alle disse forutsetningene vil alltid være gyldige. F.eks. vil sammenslåinger kunne endre 
drifts- og administrative kostnader. Forbruksutviklingen vil kune variere fra område til 
område Uf. kap. 5). Det er likevel grunn til å anta at de feil som følger av disse 
forenklingene er små sammenliknet med den usikkerhet som ligger i datamaterialet for øvrig. 

Forutsetning l. Terskeltariff: 22,5 øre/kWh 

Når stønaden begrenses til de everkene som både har vanskelige naturgitte forsyningsforhold 
og har en overføringstariff som ligger over 22,5 øre/kWh, reduseres gruppen som vil motta 
statsstønad til 33 everk. 
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Fig.l Utvikling av tariffene (terskeltariff 22,5 øre/kWh) 
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Fig. l viser hvordan tariffene i denne gruppen utvikler seg med og uten statsstønad. 
Tallverdiene representerer gjennomsnittet for hele gruppen målt i dagens kroneverdi. I år 
2014 vil virkningen av stønadsutbetalingene i perioden være at gjennomsnittstariffen er 
redusert fra 28,4 til 24, l øre/kWh. For å oppnå dette har modellen beregnet stønadsbehovet 
til 1,7 milliarder kr. i 20-års perioden, eller ca. 84 mill.kr. per år. 

Forutsetning 2. Terskeltariff: 26 øre(kWh 

I dette tilfelle begrenses stønaden til de everkene som både har vanskelige naturgitte 
forsyningsforhold og har en overføringstariff som ligger over 20 øre/kWh. Den aktuelle 
gruppen som mottar statsstønad blir da redusert til 17 everk. 
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Fig.2 Utvikling av tariffene (terskeltariff 26 øre/kWh). 

Fig. 2 viser hvordan tariffene i denne gruppen utvikler seg med og uten statsstønad. l år 
2014 vil virkningen av stønadsutbetalingene i perioden være at tariffen er redusert fra 32,8 til 
28,4 øre/kWh. For å oppnå dette har modellen beregnet at everkene må tilføres 688 mill. kr. 
i 20-års perioden, eller ca. 34 mill. kr. per år. 

I vurderingen av stønads behovet til vanskeligstilte everk har det betydning hvordan tariffene i 
de øvrige everkene utvikler seg. Det er ikke den absolutte utvikling av kostnadsgrunnlaget 
som er det avgjørende for å få støtte, men forskjellen mellom de vanskeligstilte everkene og 
de øvrige. Da vi ikke har fått data for de resterende tre firedelene aveverkene som ikke 
vurderes som spesielt utsatte, har vi ikke noe sikkert grunnlag til å anslå deres 
investeringsbehov og hvordan avkastnings- og avskrivningsgrunnlaget vil utvikle seg. 
Tidligere undersøkelser tyder på at disse tariffene ikke vil stige (målt med dagens 
kroneverdi). En usikkerhet er knyttet til det forhold at noen av de øvrige everkene er 
tidligere stønadsmottakere. Denne delen er ikke med i kapitalgrunnlaget til nåværende tariff, 
men vil være det når dette nettet må fornyes med egne midler. 

- 16 -



TABELL 1: PUNKTPRISER (1995) EKSKL. AVGIFTER 
Everk Everk 01P/kWh 

- -- - ~ r- --~-r-----r---------- - ---
,' ______ .-,~.c~ 

Nord-SolterIKruttl(l~~ _____ _ ~i)_~ ____ !\[V,)\LJrskoq f,--:~ I ;)')11 ---r-'---Modulon kcolll0S' _____ . N [l! _____ ~cY, ",~c1ol _____ 2;;.'1 
-'-_._. ,. __ ....... ~ 

Sjøfossen l ilC ror :)0 3 SOCjnekrofr I )2,4 
- ,- --+--,-------'-

Austevoll Kroftloq _~ __ ?7 ,6 l_ofotkroft 
-- . ., ... ' .. , J __ ..--C2 ,3 

Fuso Kroftloe] :n ,6 Andebu Elverk ---L ~;u .-, ------- -

Tysnes Kroftloo 27,6 Selbu En(~r91.verk I 22,2 -- ----

ytre Sogn og SurlllfJ E v _Zl!2 Giske Elverk 22,2 
-~-_._- ~--

Skjerstod KroftlOe] 27,3 NordrTlørE? Energiverk 22,1 

Fitjar Kroftloo '}'/'3 -- Ulstein Energi AI:; 22,CJ 

Masfjorden K. Kraftlap 26,9 Nordkyn Kraftlao 21,9 -- . ----

Sigdol Elverk ')6,7 Horam Elverk 21,8 
-

Evenes Kroftfors'ir,irKl 26) Kvikne-Rennebu Kroftlo\] 21,8 
Rødøy-Lurøy Kroftvc:rk 26,4 Drogefossen Kroftonleqq 21,8 
Gulakraft 26,1 Ringerike interk. krofiverk 21,7 
Sør-Trøndeloq Kroft.selsk. 25,9 Suldol Elverk 21,6 

Ballanqen komm. Elverk 25,2 Sunnmøre Enerqi 21,5 
Kvinnherad Enerqi 25,1 Sondøy Elverk 21,5 

Vong Energiverk 25,0 Finnås Kraftlaq 21,4 

Fjelberg Kroftlaq 25,0 Vestnes Komm. Elverk 21,4 

Røyken Enerqiverk 24,9 Stord Komm. E.verk 21,4 

Hemne KraftioC] 24,8 Tydal Komm. Kraftverk 21,3 

Etne Elektrisitetslog 24,8 Luster Enerqiverk 21,2 

Skånevik Ølen Kroftloq 24,8 Sørfold Kroftloq 212 
Voss og Omlond Everk 24,5 Lillehammer og Gauscj t v. 212 
Repvåg KrofiloC] 24,5 Nord Troms KraftioC] 212 
Malvik Elverk 24,3 Bø og Saut,erad Energi 21,2 

Rissa Kraftlag BA 24,1 ytre Fjordane Krafilaq 21,1 

Konqsbe~g Energi 24,0 Varanger Kraftlaq 21,0 
Volda Komm.Elverk 23,9 Dalane Elverk 21,0 
Høyanger Enerqiverk 23,6 Stranda Energiverk 20,9 

Ramnes Elverk 23,5 N.~sodd.en Energiverk 20,9 

Gauldal Elverk 23,5 JG:ldal komm, Elverk 20,9 
Hjartdal elverk 23,4 Alta Kraftlag 20,9 

Våle Elverk 23,4 Hadelands Enerqiverk 20,8 

Valdres Energiverk 23,4 Kvam Kraftverk 20,8 

Sør-Aurdal Enerqi 232 Troms Kraftfors'ining 20,7 

Oppdal Everk 23,1 Nes komm. Everk 20,7 

Meløykomm EI.verk 23,1 Sykkylven Komm. t:r'eroiv. 20,7 

Hof Elverk 23,0 Gjermå Energiverk 20,6 
, .. _--

Nesset Komm Kroftv(?rk 22,9 Krødsherod Elverk 20,6 
ytre SondsvCEr Elverk 7.2,9 Fosen komm. krafilo~ 20,6 

Ofoten Kraftl~ 27.,9 Nittedal Energiver~ 20,5 
Hammerfest EL vc:rk 22,8 Gloppen EI. verk 20,5 
Nissedol komrn Elverk 22,8 Sunnfjord Energiverk 20,5 

Hornindol kroftluQ.. ___ ~~_ 22,8 Helgelond Kroftloq 20,5 r---. 
Flesberq Everk 27.) Luostejok KroftloD 20,4 

._~_. 

Nord-Trøn~l.cvc;r~ __ ~ 2'),7 Høland oq Sc:iskoD 20,4 
~-~_ .. 

Bindol KroftlUll 22,7 Svorko Energiverk 20,4 
,--" ----,~,_.-f------- --- ,-".",_._'--- --

Horeid kornmo Ec::lvl?r k 22,6 Svelvik Everk 20,4 
.~-,-

Melhus ElvGrk 27.,6 Andøy komm. Kro!tvGrk 20,2 
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Everk--~-------------~-~-r~o/kWh -----lEverk - øro/kWh 

Ra u lo ri cj Kr ofifr) r sV~~0'G :,1 (l~l---T~-20 JJf--~- --Ts~Vr~ E n~;~q~~]r k--------~-- -~-1-13 ,2 
I Vest -(\C~(T8[n~~~0rk---~--~-=}O:Q~~~ ==~O~MoG~~Sit~?l~~t~~-==_= ___ l 1),2 

Vest-fO!CfliCrk KrofTI(](J I ~}C),CJ :)lmncJol Kroftforsynllio 18, l 
--------------- --_ .• -----~--- -- --------- --------I---~ 

NorcJhCJfcjlullcJ r(rofrlu,] l ()() I<orllcrrke Enerqi 1(3,0 
-~----- ---- -----_.- ' -- --~-----'----1 

Osterøy [ncril~\/~ __________ ~l{).:.2. Eousk(? Lysverk ______ l13n_ 
Trøqstod Elverk 19 C) Skjuk kroftverk 11,9 

-- --~--- ---~~ ----

Badø Erlerql ___ iq ,il ______ Jo:?ron Everk 11,9 
~----~~~~-----~-------------I 

Nard-0stercJol Krofiloq 19,0 Sotra Kraftlaq li) 
~'------'-'-~~~~~~L _______ -- ~------'------~-- ~--~----~~t----~--

Oskroft _H_J.2.2_ Aust Agder Kraftverk 17,7 
Hurum Enerqiverk lc)) Elverum El.verk 17) 
Fredrrkstod EnergivcJfk lC),6 Skedsmo & Sørurn Elfors 17,6 
~~~~~~~L--~~~~4---~~1~~~1-'-~~~~~~~~---~+_~--~ 

I--V_e_s_t_e_r6_I_sk_r_o_ft~~~ __ ~ ____ . ____ I C)_/~ H om arro<J.i2_n_8_n_E_-._v_e_rk ____ ~+----1-7-'-,5 
Nølt erøy . T)ø me Er, e ~_I ______ l C) ,6 _____ -+I-__ o_rv_i_k _0--,9",--Lo __ r (J_u_I._E_' V_8_~ r_k _____ t---__ 1 7 __ ,4--1 
Forsand Elverk 19,5 Borre Enerqiverk 17 A 
Hadsel Energiverk 19,5 Askøy ELforsyninq 17,4 

Rollag EI. verk l C),4 Notodden Energi l 7,4 
Hauqesuncj Energi (,\/S 19,4 Nedre Eiker Energi 17,4 

Hedmark Energi 19,4 Søndre Follo Energi AlS 17,3 
Karmsund Kraftlag l C),4 Uvdal Kraftforsyninq 17 J 
Sande Energiverk 19,4 AEV, Oppegård 17,1 

Eidsvoll Enerqiverk 19,3 Kraqerø Elverk 17, l 
Rauma Enerqi 19,3 Toten komm. El.verk 17,0 

Råde Everk lQ,3 Bergen Lysverker 16,9 

Norddal Elverk W3 
-~--~--

Sandefjord energiverk 16,8 

Nome Elverk 19,3 Time EnergJ 16,7 

Eid energiverk ~ 9,2 Tinn komm. El.verk 16,6 
Tønsberq Energi AlS 19,2 Gjesdal everk 16,6 
Midtre Ryfylke ELlog ]C) , l Ardal komm.Energiverk 16,5 
Sauda Energiverk ]C) , l Gjøvik Energi 16,5 
Østfold Energiverk 19,1 Solo Energi 16,1 
Vest-Oppland K. Kraflskp 19, l Hollingdal Kraftnett/Hallingkra 16,0 

Øvre Eiker Elverk 19,0 AEV, Lørenskoq 15,5 

Rakkestad komm. Elverk 13i& _____ -4-_H_e_m---'--se_dc..a--'---1 E_-n_e,,-A ___ gLi __ ~____ 15,5 
--r-~---

Dranqedal fJverk l i~ ,13 
--

Trondheim Energiverk 15,5 
-----~-+-----_+~----------~-----~-----·+_--~~1 

Holmestrond Elverk 18) Midt-Gudbrondsdal E.vE:?rk 15,4 
I-----~--~--~~~------+--~~~. 

Istad Kraftselskop 18,7 Eidefoss 15,3 I---______ ~ __ --L~~ __ ._~_ -~--- ------4-----~---------------- f--------~ 

Sør-Troms Elforsyninq Hl) FlekkefJorcJ ELverk 15,3 
---+-~~-+ 

15,2 Alesund 00 Sula Enerqlverk 18,6 Rygge Elverk 
------~-~~~-----~-------

._~ ___ . ___ 1_8_,6--+ _____ , KI8pP Energi 15,1 
-------------- ~-~-

Nore komm. Elvc?rk 
Orkdal Elverk W,6 l~ærum Enerqi 15,0 
~--------~~-----------r------r---.~~_I__~~~--~~~--~~~~~--~-j 

Lier Everk H3,5 Sandnes Enerqi AlS 14,9 -----
Modum Elverk 18,1) Kristiorisond Enerqivork 14,1 
~~--'----'- ---------.---- --.--~- f-----------+-~--~-----~--'>L-----------+_--~_'____I 

Follo [nE:rgiverk 18,4 Oslo Ene~~ ____________ _t-~--l-I)----j,1) 
Stokke [Iverk UlA Skicf1Sf)ordcrls K. Kroftskp 1,12 
I-----~-~~--~-----~-- ~. 

Norvik EriE-"rqivcrk 18A Arericjal [:rierqiverk 13,4 
t-~~--~ ------ -------- .-----.-------- - . ----'-'----.--~-------f_-------

StOliqC kOinm tvtc:rk 1/1,3 Asker Elverk 13,0 
r---~-'"'----~---------------- ------~ --~--__+_----~--"-----------~------+--~--'----1 
0rsta ~ller(]lverk ~_ _____._ f-- ___ J.f~d Lmrcjol E nerc,.1I..vtJrk _________________ 12, ~ 
Indre HurdcHKF:r Kro;,!](] 11),:3 I<øros El.verk 12,() 
~---~-----~----~-------. ------ -------.- t-----~ ------~------~--------- -----------

0rskucLlr,t,?rk. l<rartl~ _____ '_J ___ J_0-,} ______ Drormnen f~:29~~,-,.:t_j _____ ~ ___ 12,5 
VesHyy' [rlCrUlvccrk HU StovcJI1qer !norqi_____ P.O 
~ __ ~ ______ ..•• ________ . ___ . __ ________ _ _______ . __ ~ ____ L.. ______ .~ ___ ~-"" . ____ .~ _____ . 
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VEDLEGG 1 

SPØRRESKJEMA TIL DISTRIBUSJONSVERK 

VEILEDNING 

1. Hvis du har tilgang til EXCEL versjon 3.0 eller høyere ser vi gjerne at du skriver 
dataene rett inn på vedlagte diskett. Dette sparer NVE for mye arbeid. Frist for 
levering av skjema/diskett er 15. februar. 

2.Bruk av diskett. 

På vedlagte diskett er spø rreskjemaet lagret som excel-fil med navnet SKJMA 1.XLS 

Dataene tastes inn i de markerte rutene. Når alt er besvart gjør du følgende: 

skriver ut en papi rkopi 
lagrer det utfylte skjemaet på disketten under samme navn 
returnerer diskett og papirkopi til NVE 

Du bør også lage en egen elektronisk- og papirkopi av skjemaet. 

3. Om de enkelte punkter i skjemaet. 

ad pkt. 3-5 Hensikten med disse dataene er å få et uttrykk for aldersfordelingen av 
nettet som everket eier fordelt på høyspentlinjer, lavspentlinjer og øvrige 
nettinstallasjoner. Årlige vedlikeholdskostnader skal uttrykkes som en 
prosentandel av nyverdien av anleggene og skal baseres på de 
erfaringer som everket har i sitt område. 

ad pkt.6 Hvis everket ikke har utarbeidet investeringsplaner, anslå 
investeringsbehovet ut fra erfaringer om anleggenes levetid og 
nettkomponentenes If:;vealder. 

ad pkt. 7 Erfaringer om byggekostnader i eget distrikt skal 1('9gges til grunn. 

4. Uklarheter 

Hvis det er uklarheter ang8.ende utfyllingun av skjemaet, vennligst kontakt Knut 
Hofstad tlf 22 95 91 35 eller Hans Otnes 22 95 92 30, evt. telefaks: 22 95 90 99. 

NVE beklager den kort fristen dere f8.r pa dt~nne oppgaven. men understreker 
betydningen av at svart:?flt:? rl~turn(::w:~ I tide. 



Spørreskjema fil distribusjonsverk 

SkJoIYICl,c,) r,'ill:!>; f'J\/i , f>osthob seN I fVlojorstuCl, OJCJ 1 ( 

Svorfrist l:, i,i',;,:: I 

Svar oppgis i de hvite rutene i skjemaet. 

TABULATOR-knoppen bringer deg til de rette rutene. 

l, Gen(-?relle opplysninger orn verke!: 
Verkets f1uvr 1 

r=~-------~-=~~-===-~=~=--l 

2. Kontoktperson for denne undersøkelserl: 
Navn 

3. Høyspentledninger etter alder på anlegget: 
Nyverdi skol regnes i 19C/Spriser 

Alder (år) Km ledninq N Jyver d I 

0-9 

10 - 19 
.---

20 - 29 

30 - 39 
._--._- ------

40 - 49 

50 - .' 
-

Arlig vedlikehold 
i 'Yo ov nyverdi 

Mill kr 
~---~ 

Mill kr 

Mill kr 

Mill kr 
f---~---------

Mill kr 

Mill kr 
----~~-~ 

% 
0!c) 

% 

% 

% 
o' lo 

ÅrllU V(?<JlrkC?fiOlci 

SUM ####,1### SUM ######## SNITT UNt/Nfr O,lJiJO Mil kr 

Anslog DJerHlornsl1ittlig levetid for nytt onlegg i eget distrikt[_==-]cH 

(VE-?iet gjE-?flriomsllitt ov ulike komponenters levetid) 

4. Fordelingstronsformotorer, nettstasjoner ,koblingsonl mv: 
ÅlliQ vecJlikeholcJ 

Alder (år) _Nyver:c.li i 'Yo ov r~erdi 

0-9 Mill kr o,.{" 
------"-~-

10 - 19 Mill kr % 
---- --~--

20 - 29 Mill kr % 

30 - 39 Mill kr % 
----- ------ --_.-

L10 - 49 Mill kr o/u 
---._-- ---

50 - .. Mill kr rio 
_0 ______ -

;;UM .: .': ;. -.Jj .;..: ~; 
F SNlrT #/1 ;:Jj)./..Jl)J (jf 

r' r -:: ,"" li t: :1 ;tf 11 11 rf lO i'vidl kr 

ArlslCJ'l Clj(?11I1Ulll;lI11;! Ii?w?tld lor 11ytt (l11l(?~El i e( (Ji:;TrIi<;[. 

(V, :1 (Jj\:llij,)!i1:;rlrtt O'J lJllk(; kClrnpur-iclilE;r:; l(c''Jl;lilji 

Sicj!; l 



~) Lovspeililc::?cjrlirl~JGr etter older pcj orllegg(-?T: 

!\I(j!:~r (, ;1;' :<~: I j, .. ( Jf iir li; 
-~-~:- -~I--" 

._- j 

i Cl i ij I 
- j 

:)U J()I 

-~~;:;l--:=::- _~jl 
:)() 

---_ .. - -----_._~---

II -I fv1iil kr 

Mrll kr 

b--== ~:ii~: 
C]J)OU Mill kr 

!\lislo(J CJJt?l1r1oITlSllitlIID levetid for flylt orile~)g i C:Clet Cjlstrlkt[===~_JCJI 
1..\I(;ICl CJWrmOITISnitt (JV ulike.' komponerlIers Ic;>vc:tlci) 

6. Pioner om nyinvesteringer og reinvesteringer 
alle kostnadsanslag skal være nyverdi i millioner kr i 1995-priser 

Periode 

1995-99 . 

20000;1 

Reinvester- Nyinvesteringer 
inger f1yirlV jojo!j orl! bidrClCj 

Nyverdi av 
anlegg som 

kan nedle es 

-----+~----~----j 

2oo50Q 
~------+-----~-~--~~.-

______ --'---_____ L----_ 

Totol!. o () o 

Definisjoner: 
Reinvesteringer er investeringer for cJ oppretthol(je Ilåvcf?rende n c:; tt . 
kapasitet og leveringskvalitet. 

o 

Nyinvesteringer gir grunnlag for økt salg eller bc?dret leverirlgskvalitet. Her 

oppgis totolbeløp til venstre og det beløp SOf'fI antas 6 kunne dekkes med 

anleg~Jsbldrog tillMyre. 
Kolonneri [,elt til liøyrc refererer til anlegD sorn mOri forventer kan 

necjlemJes p(Jo froflyttirlg e.l. 



VEDIJ~GG 'j 

F()rs~jeller i ovelf~l)rillgst(lrUf(:r og andre kostnader ved 
krqjrkjf)jJj(}r norske husholdninger i fY95 

Innledning 

Dette notatct illustrerer den faktiskc situasjonell mht prisforskjeller ved kraftkjØp for konsu

mentenc i 1995. I forbindclse med utredningen av det fremtidige behovet for statsstøtte til 

investeringer i nettet i grisgrendtc strøk er NVE også bcdt om ~i vurdere prisutjamning gene

relt. Prosjektgruppen anser at cn beskrivelse av de faktiske prisvariasjoner i 1995 kan være et 

nyttig grunnlag for vurdering av generelle tiltak for prisutjamning. 

I notatet studeres forskjellenc i overfy}ringstariffcr samt den hctydIllllg ulike avgiftsregler og 

kraftpriser til husholdningene har i 1995. 

Datagrunnlag er ht~ntct fra NVE publikasjon Nr O I 1995: "PriS P;l elektrisk kraft til hushold

nll1ger 1995". 

Forskjeller i overføringstariffene 

Figur l viser overr~;jringstariflene (eksklusive avgifter) til husholdninger. Everkene er ordnet 

ettcr stigenc~c tariffer og hvert verk har fått en "brcdGlc" i grafen tilsvarende verkets samlede 

salg til huslwldninger. Kurven forteller derfor hvor mye kraft SO!1l m'cr!(;)rcs til ulike priser. 

Den vannrette linjen markerer den laveste overf~;)ringstarinen til (kn fjerdedelen aveverk som 

har høyest overf~1ringstariffer. De 25% aveverkene SOill har hyjyest priser dekker til sammen 

nesten 10% av husholdningsmarkedet. Everkene med (k hyjyeste tariffene er med andre ord 

gjennomgiknde smil. 

En utjamning av overføringsprisene kan å skje på flere !l1,lter. Vi skal her begrense oss til en 

beregningsmessig enkel metode: :1 redusere de hylyeste prisene ned til en definert grense, 

heretter kalt prisgrense. Hvis prisgrensen er lik den vannrette linjen i figur l, 22.5 Øre pr. 

kWh, innebærer denne metoden il redusere alIe priser over 225 pr. kWh ned til 22.5 Øre pr. 

kWh. I figur I tilsvarer dette at den delen av priskurvell som ligger over den vannrette linjen 

"karpes av". 

Vi skal nedenfor presentere noen beregninger over hva denne t:-iIx:n tariflutJ<lmning vil koste 

ved ulike prisgrenser. l disse beregningene antas det ,it (k dyre nnkellc senker sine tariffer 

ned til pllsgreJ1scn og moltar en ()vcrf~0ring som er lik so!.!:!t mengde multiplisert med prisned

settelsen, Med prisgrense lik 22.5 on: vil det samlede o\,el(\jringsbehovet slik det her er defi-



ncr!, tilsvare arcalet melloni priSKlIl\'l'1l o:! dCIl hurisolltale linjen i figur I der hvor prisKLIrven 

ligger over linjen. 

Dissl' heregningcnc Illa SCl':' P,I ,(lIll 1",~:II"('/.;.\'i'lII/)II'I ],11 ;1 Illustrere ~l()rrcjsesrorll()jd,'nL' ()g 

ikkl' SOIll en prognose (Hil I!\;\ ',0Ill l;il'~II~f;: \il skjL' 11\1\ SI\l[(l'n innfdrcs. (I heregningcnc ;111[;1\ 

det at salg og pris er upilvirKct ;1\ tildt'IIII!'l:ll ;1\ ,stotte. Dl~tte Cl' neppc rcalistisK i praksis. La 
vcrc priser vil p:"[ siKt trcKKc l lL'tlllll,c: ,IV ,\t\lril~ s;i1;! og dL?rJl1cd noc IavL~rc stottehchov. P[I dcn 

anncn sidc vil inccntivcnc til c,tlckti\ drllt trolIg hli s\cKket hvis verkct mottar sty)([e i dCll 

form som her er heskrevct. Delte kall gi oktc kosln;l<!er og hy)yere tariller j~'r slvlfle og dermed 

økt støttebehov. 11vis slotten hIlyttes dlrchtc til planlagte husholdningstarirrcr vil cvcrkcl1c 

ogs;\ m incentiver til il legge en stprre del av sinc samledc kostnader P:l husholclningstariffcne 

og scnkc prisene pti andre lariffoI1lr{lder En st\)tll: direkte knyttet til husholdningstariffcn er 

derfor ct problematisk rcdskap Cor pllsutpfllning. ) 

35.0 

30.0 
..:: 

3: 25.0 ..::.::. 
..: 
Cl. 

a.l 20.0 
'-
'& 

15.0 

10.0 1--
O 

Overføringstariffer til husholdninger eksklusive 
avgifter 

---- -j ---~ - - ---+ -- ----~._--- +------- --- -- --+ -- - - ------, 

SOOD l (JC)()() l :-SOOO ?COoo 25000 30000 35000 

GW h levert til hus holdninger (under H 4 tariffen) 

---- ()J(;rf0riru) tclriff lJir :r1 ClvCjiflcr ---._~ eNre kvariil 

Figur l Ovcrføringstariffcr eksklUSive avgifter og kraft levert - ordnet cttcr stigende prisniviL 

Den veide gjennomsnittsprisen lor ovcrfyjring av kraft eksklusive avgifter Cl' 18.2 øre pr. kWh 

i- J 995, mens medianverdien for nerken,: er 20.1 Ore pr. kWh. Hvis prisgrensen settes li!: 

grcnsen for «)Yre kvartil aveverk (225 orc her) blir 9.861/;) av den solgte kraften til hushold

ningcr ber~i)rt av st~5tteorclningcn. Dct totale stønadsbcløpet blir 54.4 millioncr kroner pr år. 

De aholltlentenc SOIIl nyter godt :I\" stotIen vil i gJcnnomsnitt motta kr 28<) pr ;1r. h)r den pro

senten av ahonncntene som kli dyrl'st stnlll1 vII stonadell v;ne i gjennomsnitt l(H5 kr pr :ir og 

abonncnt. 

Figur .2 illustrerer I!vord:lllst\llldt!s!H'Il< )\. ()!', ;lIldelen av ahonnentene s()m ()mfattes av On111111-

gen, \'il avhcnger av prisgrensL'1l 1m SlOlldd. 



/- _._------ --------- --------- _._._-------- -----._--

I 
I 
I 

i 

~ 

Cl.. 
~ 

al 
c 
o 
~ 

~ ~ 

~'IO 
al 
c 
o 

::E 

Figur 2. 

S O1Ilede utgifter til pris u~01Ining eg m elel av 

cbonnentene som omfattes av støiten eiter grense for 

støite. 
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Saml1zenlzengell Inelloln overfØringstariffer og total kraftpris for 
husholdningene 

Sluttpri sen til konsumentene er en sum av overføringstariff, kraftpris, elavgift og mva. De 

kraftpri sene e ve rkene har satt for 1995 varierer betydelig. Husholdninger i Nord-Norge er fri

tatt for merverdiavgift på elforbruk. Nord-Troms og Finnmark er dessuten fritatt for elavgift. 

I figur 3 og 4 er everkene ordnet etter stigende overføringstariff. Figurene illustrerer betydnin

gen av de ulike priskomponentene. 

Ulike avg ifts regler og ulike kraftpri ser har stor betydning for sluttpri sen. A v de 50 verkene 

som har høyest overfØ ringstariffer (øverste kvartil) havner 7 verk i laveste kvartil for total

pris, 8 ve r!\: havne r i andre kva rtil , 8 i 3. kvartil og 27 havner i ø verste kvartil for totalprisen . 

A v de 5 everkenc so m har høyest ove rførin gs tariffer er det to everk som havner i den billigste 

fj erdede lcn n ~ r vi man se r P ,ol totalpri se n. Bare e tt av de fem verkene tilhører også gruppen av 

de 5 dyres tc tOla lt se tt . 
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Totalpris er på kraft til hus holdninger 

70.0 

E verk ordnet efter stigende overføringstariff 

Il OJerførirgs biff §!Bl Kroftp"is • Elavgift D rv1eNerdiavgift 

Figur 3. Totalpriser til husholdninger i 1995, alle everk. 
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Totalpriser på kraft til hus holdninger i 1995 

De 25% av everkere somror høyes toverførirgs biffer 

E verk ordnet efter stigende overførings tariff 
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Figur 4. Totalpriser til husholdninger i 1995 hos de 25% av cverkenc som har høyest over

føringstariffer. 



Vi liar tidligere sett pii virkningene aven st);jnadsordning der rrisgrensen settes lik iavcste pris 

i øvre b';lltil (or ()v,~r(oriIlgstariffcne, Det kan v~ere instrllktivl ~l \;llllIllCnlikne denne ordnin

gen med l'n tils\;lreIlCk 1I11:1111flIllgsordning p;'i sluttpns, l rcgIll:d,sclllplL'! der stonadel1 var 

knyttcl tIl ()vcrt'oringstaritTen og prisgrenseIl var lik Ileclre greIlsl ;1\' ovre k\';lrtil. kostet ord

ningen I :dt 5L,llllillioller kroner, Av dette gilr neste Il :20 millioIlt'I kroncr til dcn ene prosen

tell av kraltoI1lsetningen som har hv)yest overf\1ringsprisel, Nilr (kl er sllIltpris som er kriteriet 

for stIme og ingen skal hetale Illed enn grensen for \)vre kV;lrlil ;1\ cvnk (etter delte kriteriet), 

blir totalt stclUe hele 149,4 millioner kroner. Dette skyldes ;lt dl:n absolutte spredningen i to

talprisen er stprre og at det nå gjennomgiicnde er større everk SOIll hlir omfattet av ordningen, 

Et interessant trckk cr imidlertid at sff;)lten til dell prosellfen (iV kro/[{)IIlSCfllingcll SOlli har h~1Y

es! ovoj;>rillgs!oril!er nr! går !led med nesten 500!o fro Ul 20 lIlill/(}lIl'r ri/ ca J () millioner kro

Iler, Forskjellen mellom de to tildelingskriteriene er illustrert i ti~lIl ') Figuren viser at de tre 

everkenc som har de hØYl~Stl~ overføringstariffene Ikke vil va~re b'JIICis,:rt til S[vHte ntlr det er 

konsumentencs sluttpris som er kriteriet, 

S tøtte pr kWh til everk etter to ulike kriterier 
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E verk ordnet etter s ligende overførings larlff 
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Figur 5, 
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Fralntidig u(jalllning (fV krr~fiprisene til husholdningene 

h~1 I. ilpril helr hll~h()ldnifl!;sj.;lIfldcIJe' adg;lflg til :1 sklile kverandor 1l1ot et gehyr pa ~W() kr 

pluss mcrverdlavgift J)ette \'11 kUlInc (dre til stone konkurranse I husholdnillgsIlIarkedet ()~; 

el1 rl:duksjoll av prisforskjeller. I li!2ur () er de kruller/.lelle cwrkene tar i hushoidilingslllarkc 

det I J <)<)5 illustrert. Det er S:lllI1S\'Illlg :11 konkurr:lnscl1 forst og fremst vil ~Ielde de kundene 

som i utgangspunktet betaler en pris klart over Illarkedsprisen. (For tiden ca 15 Ore pr. k \Vh.) 

De verkene ~om suhsidierer sil1c lokale ahonnentcr ved ti holde prisen under Illarkcdsnivi\ct, 

vil trolig ikke hli like sterkt heron av kon!:urransen. Det finnes neppe noen markedsmessig 

automatikk SOIll ~j()r at de speSielt lave prisene som er illustrert til Vl:nstre i figur (), blir pres

set oppover i fremtiden. Flere av (Il: everkene som har spesielt lave kraftpriser, tilhvjrcr for 

øvrig gruppen med de st~1rstc overC\lringskos!nadene. Den veidde gjennomsnittlige kraftpris 

for de 10 everkelle som har hv)yest overf\)ringstariffcr er 14.3 Øre mens det veide gjennomsnit

tet for hele markedet er I R ore pr K WII 

Kraftpriser eks klus ive avgifter til hus holdninger i 1995 
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Figur 6. Kraftpriser eksklusiw a\~!irtcr til husholdningsKunder l Il)')5 .. ordnet ctter stigcnde 

pnsnivi1. 

Selv om ikke markedet autolll:ltisk vil presse opp de laVt: kraftprisenc til vcnstre i figlir 6, kan 

andre forhold Leks I,jnske fLI Cle:lflC (lIll il stylrre utbytle eller skiltc av eiere - fylre til at OgS!l 

disse: pnsenc hlir hevet ll10t cn klks markcdspris. Det kall derfo! v:t.'rc interessant :1 se pii hvor 

stor c!lekten ~IV 111\';) og c!avgiftl'Jl n pj sluttprisen, Il;lr kraftpriselI antas [l va:rc lik for alle. 

Fi~urclll: 7 o~ S illustrerer eJkktl'll ~lV re~kne for mva (),~ elav,~irt. l hercgllill~~en cr det lagt til 
'--.... '- '- "- '--- ,- <-

grunn cn lik kraftpris for alle p:! IS ()Jl' pr. kWh. I~igur 7 viser henholdsvis overl\;ringstaritTell 

og OVnl\lringstaritl pluss lllVa m' l'Ltvgdl. 
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Overføringstariffer til husholdninger og effekt av dagens 
avgifts lettels er i Nord-Norge 

l DCOD 20000 250JO 3cxm 
GWh levert til husholdninger (under H4 tariffen) 

--- Cvcrførwgs taiff uten ov(;)iftcr -- - KorriQert for ovpifter 

Figur 7. Overføringstariffer og effckt av fritak for clavgift og mva. 

3500Cl 

Figur 8 viser sumIllcn av ovcrf<iringstarifl og avgifter etter levert kraftmengde når verkene er 

sortert etter stigende totalsum av tariff og avgil"ter. 
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OverføringstarilTer til husholdningene pluss elavgift og mva 
Sor1cr1 cltcr stigcndc totalsum a v taritt og avgilter 

li,nx) liDD 

(;\\"h le\t'r-t til hil ..... holdni ngt'llt.' 

I fi~ur 7 ()g 0 (.'1 r~lllgl:lll1~:Cll ;IV vnkcllL: ulIk. hgm l) illustrerer 11\\\rdan rangering ;IV verkem: 

(lave;tl' IHlY,:Sk pris) piivlrhl'.s ;1\ ;Il VI Lir hensyn td effekten av avgiltsordningcIlL:. 

l 
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Figur 9. 

I 

Avgftsregenes virkning pJ sluttprisene (krdtpris konstcnt lik 18 øre pr. 
kWh) 
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Rangering efter ovorføringsfariff 

Langs den horisontale aksen leses rangeringen etter overforingstaritl. Helt til venstre finner vi 

vcrkct med lavest overføringstariff, ytterst til 1l\1yre finner vi verket med høyest overførings

tariff. N;lr vi korrigercr for virkningen av avgifter blir er den inntlyrdes rangcringen uforandret 

for alle verk fra Sør-Norgc. Dctte fordi det bare er i Nord-Norgc vi har avvikende regler for 

avgifter. Langs den vertikale aksen avleser vi verkets plas~ering n[lr dc er rangcrt etter sum

men av overføringstariff og avgifter. Verkcne i Nord-Norge kommer da langt bedre ut. Allc de 

13 billigste verkene er da fra Nord-Norge. Det billigste verket når vi ser på summen av over

føringstariff og avgifter er nr 105, dvs na?r medianen, vurdert etter overføringstariffcn alene. 

,S'al11l1zenheng nzcllol1z vanskelige Ilaturgitte forhold og Izuslzold
IlingstariffeIle 

Saml11enhengen mellom vanskelige naturgitte betingelser tm et everk og stprrelsen på over

fl;)ringstariffen er kompleks. En god indikator p[i vanskelIge naturgitte hetingelser er kapitol

hvrdc. (Se forklaring i hovedrapporten.). 

Nr,r det gjelder everkenes tariffer piivirkes de aven rekke t()rhold: 

Kapitalkostnadene tar utgangspunkt i hoklorlc verdier. Dermed hlir historiske 

pnser (inflasjon) bestemmende for grllnnlaget for kapitalavkastning og avskrivninger. Den 

laktiske levetiden vil oik være knger enn avsknvningstid<.'Il. U ynk med gammelt anlegg vil 

derfor i en periode kllllne ha meget lave kapitalkostnackr w' dermed lave tariffer. Nih anlegget 

hrnyes vil grunnlaget for beregning av kapitalavkastnIng og avskrivninger vokse og tariffene 

vil kunlle seltes opp betydelig. Dagens regler for fastsettIng av punkttariffer kombinert med 



ujevn alderssammensetning av realkapitalen vil derfor kunne Sl opphav til hetydelige sving

ninger i lariffene over lid inllen det enkelte verk. 

Everkenes eine kall ha ulike av!-;astnillg.<-;k!;l\ 

Andre knstnader som lllngiir grunnlaget fm tarifknc, K:lf1 v;lriere med hvor 

effektivt verket er drevet og hvilke muligheter det har for :1 la 1I1 .~I()/drinsf()rdclerlsamarbeids

gevinster. 

! Byrdefordeling mellom ulike typer av abonnenter vil ogS;l kunne påvirke hvor 

store l1usl1oldningstaritTcnc blir. Aktucllc momenter i denne sammenheng kan f.eks være for

delingen av kostnadene mellom fritidsboliger og fastboende. (Dette Ilar n;cr sammenheng med 

forholdet mellom det fastc og det energiavhengige leddet i tariffene.) 

I figur 8 illustreres forholdet mellom beregnet kapitalbyrdc og husholdningstariffer i 1995 
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Kapitalbyrde og husholdningstariff 1995 
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Figur 8 viser at verk med hy;y kapitalbyrcle gjennomgflende har hoycrc tariff, men det er store 

variasJoner. 
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VEDLEGG 3 

B((oLkningsu/vik!ingell i de ok/uelLe olln/idene (or s!u!sslc>lIe. 

Innledning 

Dette vedlegget helysLT hcfolkllll1gs11tvJl,.:lingcIl i ck aktuelle omrildcnc for :,lalsstoltc til everk. 

Hensikten er ti sc etter utviklingstreKK SOIll Kan ha betydning for det fremtidige hellov for stats

st\ml~ tIl verk mcd v;lJhKclige ll:ltllrgllte hl~tingelscr i hele eller deler av sitt KOnSeSjOnSOlllr;'\ck. 

Endringer i folketall og huscttlngsll10nster kan p;ivirke behovet for statsstylltc p,i !lere milter. 

• En genereflnedgang i folketallet vil - alt annet likt - hidra til lavere kraftomsetning og der

med sty)rre kostnader pr. k \Vil. 

• l den grad de Illest avsidesliggende omr:ldene blir helt eller nesten Ilelt avfolket, vil man 

kLll1ne unnlate il fornye deler av nettet. Det kan redusere kostnadene. 

• N;lr den faste hoscttingcn gilr ned, hlir boligene oftc omgjort til fritidsboliger. 

Forutsetningen for ordningen med statsstøtte er at den skal gii til fast bosetting. Når en stor 

del av abonnentene hlir fritidsboliger med sv;ert lavt tidig forbruk aktualiseres 

problemstillingen OIll hvilket bidrag fritidsboligcne kan yte til {i dekke felleskostnadene, 

Datagrunnlaget for undersøkelsen 

Tallmaterialet er fra konsesjonsolllr;ldet til 4g everk som av NVE er definert som typisk støtte

trengende p,g.<l vanskelige naturgitte forhold. Omdidet omfatter i alt 92 kommuner. (Se egen liste 

bakerst.) Vi har filtt hefolkning.<-;(all fra SSB for tlrcne 1980 og 1993. Befolkningen er delt opp i 

lOtlrs a1derskohorter og fordelt p,l grunnkretser med et gjennomsnittlig innbyggertall P;l i 
underkan t a v 200 personer. 

Fra 19S0 til 1993 hle noen gnlllnkrctsn ncdlagt og andre opprettet. l ti1kgg inncholder Il1aterialet 

tall for innbyggere som ikke er K\)/)I(:t til en bestemt krets. For i\ kunne stLlderl~ endringer fra 1980 

til J 993 pil krctsniviL Ill;l vi ILl saIllmen1ignh;m~ kretser. A\' et totalt Ldl pil 16fJS kretser (inklusive 

«ikke koblede» personer i hvcr komIl1une) i 19i)() har vi valgt ut de l SY) h;lr samIlle navn i 1993. 

I beregningene ;\lllaS lkt at di.<-;Sl: omfatter samme omriidct pil (k lo tiebpunktcne. Enkelte 

grenseforskyvniIlgl~r kan ILl rUllIlet .<;tcd, Illen lkt Illii vi se horl fra I dCllnc .<-;;lflllllcn!Jcng. 

T;lhell 
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\I~~cl_~k~ l'l~_cr I ! _6SS I _S~() i 12() 

In Ilhy,~gClC 1 ------- ~ 2;-I-(~~-r-- ) J (JO ! 2j----- -----~;)o~~ 
f----- -- ----- ---- ----------- f----------------------I--------- - - - -j --- ---------- ----------~ 

()),()(jIX I -t,94(lIJ 
--- ----- -------~--

IX) av hele oI11r:i(kr 
1----------------------- ----------------------+-

Innbyggere pL krets 196 20! 125 

Tahell l 

! 
Ar": 1993 Ilele området Utval:_l ____ Utenfor utvalget 

-- ---

f\ n ut! l kre tser 1.685 _ •. 1 I ')'() I 126 
~- . --Il Innbyggere 306.316 292.841 13,475 
f-------.- ----------~---

(/i) av hele omr[idet 100(10 95,601;;, 4,40% 
f-----.--.--- ----- -_._-- -----

Innbyggere pr. krets 184 I ()O 107 

Tabell 2 

Resultater 

Vi skal forst sammenlikne noen resultater for hele området, utvalgl:t og de som faller utenfor 

kretssam[])(~nlikningen, med befolkningsutviklingen i hele Norge i perioden 1980 - 1993: 

Endring fra 1980 - 1993 IIele omdidet Utvalg Utenfo," utvalget Norge 
1-------------- ---------------.-t-- -- _.~--- ---------- ------- -------

antall innbyggere -19790 -17171 2 () l <) + 220.267 
------- ------ ----------- --.-.------- 1-- -- ~-"---- ---- .---_. -- -------

prosentvis endring -6,07 % -5,54 (}; -I(ll] fj(l + 5,40 % 
I 

Tabell 3 

Mens befolkningen i Norge totalt sett ?/JklC med 5,4 1;;_, i perioden, \,;Ir det ;!lt.,,,l en samlet ncdgong 

pli (li;;. i det ofm;'idL't vi scr pi Det er verdt ti merke seg at bcfolkningsflc:dgangcfl var svakere i det 

utvalget \1 "kal an:ilysLTe \·idLTe cnn i de kretsene SOf11 er holdt u!l:lltm_ 1)c( mdikercr at vi i hvert 
fall ikke: \'il ()vervunJcre befolkningsnedgangen i hele ofm;idc( fLtf \i ;lIlalyscrcr utvalget p:i 1539 

k rc:! ser. 



En beregnet gjelll1omsniusa!ckr i omr~\det ~,)kte Il1l~d I ,h ~tr I lJSO li! I l)(j::;. l I (jC)J var gjennom

snittsalderen ca 1,4 <lr hoyere elll1 for gjcnnomsnittet av del norsKe folk. 

1\ v lllv:llgl:l pi; I S:1() kretser Il;)! vl'l 7()(i(; hatt fll'dgdJE' l julkct:i1kt. IIIL'Il" Il'.\tl'11 il:li lutt vekst. 

Delte l'l ilillstll:rl I Llhell ~. 

l:l1dnn!.' I folketall I utv;J!0et 
'-- ~ 

1------------- ---~ - -- -------------

tolketall 19S0 

folketall Il)()] 

endring 

l ' . I j' l'! IlV;Jlg \.fCt.\l'l llll:l 11ell~~:1 

- -----~-- ---------- -

I ()ly)1 
f 

i~ll'[\l'f !l1l~d (jKning 
-------------~-~ 

440 
~=1~ 001 2--=---22~d_ . ~-,~-4-;~ 

-- - -~---~--

_Il)()()K2L_~___ _~_I 02_7=:" 

1717 I -)')7::;51 
~------.-------~--~---- -------- ------------- -------- -- ------~ ------------ --------------------------l 

lYr) endring fra 1980 til J 99~ -5.5% 22.0% 

Tahcll4 

Sammenlikner vi tabell 4 og tabell 3 ser vi at den prosentvise nedgangcn i folkctall fra 1980 til 
1993 har vært størrc i gruppen som Cl' holdt utenfor utvalget enn i den delen av utvalgct som har 

batt nedgang. Sterk nedgang i folketallet, eventuelt total avfolking kan være en viktig årsak til at 

krctser bar blitt omorganisert. 

Tabell 5 viser hvordan ncdgangen i befolkning fordcler scg. Første kolonnl~ viser hvor stor andel 

av utvalget som har hatt en befolkningsncdgang i sty5rrclsesordcn () <) (!cl. I f~)rste linje er andelen 

målt ved prosentandel av befolkningen i utvalget i 1980. I andre lmje er andelen målt ved 

prosentandelen av kretsene. Tabellen forteller oss at 2P/o av befolkningen i utvalget i 1980 bodde 

i områder som fikk en befolkningsnedgang på 10 - 19(1() fra 1980 til 1993. Tilsvarende var det 

24% av kretsene som hadde en nedgang p;'i 10- 19%. 

Prosent nedgang 0-9(fo ]()-19(!(J _ 20-~~~~J 30~~~~~)~~~':'+-50-59% 60-69% 

Andel av folketall i 1980 25(J(J 27% 14% / 4 l};, I 1(;; 0% 0% 
f----- ---f---~- --.~~----- -------r---~---- i------------- ------ .. ---f-------

Andel av kretser 21(!() 24(};) 14%/ 7"10 31/{l/ 1% 1% 

Tahcll5 

Data avdekker bctydeligc variasjoner i bctolkningsefldringl~r p:\ krL~tsnl\;l l fIgur I et grunnkrets

ene ordnct stigendc ctler folKetall i 1980. Figuren viser at i cnkelte krCl:-:cr h:)f det sKjedd betyde

lige endringer i folketallet. 



Folketall i grullnkretsene i I 9:-)0 o~ 1993 

itU 

---IIÆ() 

I (IXl 

Figur 

F()r<~l,bbillO ... ..., (..., 

Som man kunne forvente viser materialet elI klar tendells til ror~llhhing i \)IlIriidet med nedgang i 

folketallet. Dette er illustrert i figur 2. Kretsene er her først ordner etter stigende tilvekst i 

folketallet. Deretter er de ordnet i grupper pii 200. Gjennomsnittsalderen i hver gruppe er så stillet 

salllmen med gjennomsnittlig bcfolkningsendring i gruppen. For samIllcnlikningens skyld nevnes 

at gjennomsnittsaldercn for o!llrildct med befolkningsvekst er 36.5 :'tL 
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Figur 3 viscr saJ1lll1cI1hCI1~CII I1ll'jjOI11 :IIHklcn :IV befolkningen SOIll cr i ;t1dersgruppen 20 - 40 tu' 

ag gjennoIllsnittlig l'I1drillgcll I (olkL,tallct i hver gruppe av grunnkretser- Tallene indikerer at 
()f;cnde fr:tflyttin2 2dr S:llllll1Cn llll'd Ll\Cll' :IIHkJ av hcColknin2cIl i frllf.:th;lr alder. - '- '- '-.-' 
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OppSlll1l111ering og vurdering 

Mens folketallet i Norgc vokste med 5.4% prosent fra 1980 til 1993, hadde det omr;ldet vi ser på 

en ncr/gong pil 6%. Det er imidlertid betydelige lokale variasjoner i befolkningsutviklingen, l un

derkant av 30CYcJ av grunnkretsene hadde vekst i folketallet. I gjennomsnitt var denne veksten på 

22('/0. De resterende vel 70% av grunnkretsene hadde en nedgang p,\ gjennomsnittlig 16%, 

Det virker rimelig ii tolke tallmaterialet dithen at det i de tretten årene fra 1080 til 1993 har fore

gtltt et hetydelig sentralisering av bosettingen innenfor vttrl undersøkelsesorndtde. I mangel av 

andre elata [;an vi la cndringen i perioden :--;0-93 være en indikator pii endringene P;) 60- og 70-lal

let og eventuelt p[i hva som kan skje i de [lI'ene fremover. Vi har heregnet hva som vil være 

resultatct hvis man har en tilsvarende endring i folketallet over en periode p,ol ·10 tlf', Hvis vi velger 

en linea~r tilnærming mcd like stor i\rlig nedgang i folketall hvert ;'ir, filr vi et anslag på hefolk

ningsnedgangen fra :\r l ()()(l til iir 2000 pi\)c)(/r). Bruker vi en tilnærming med lik prosentvis end

ring pr. iir finller vi en Ilcdg:ll1,2 i folket;i1lct P;'] 41 % i lopet av 40 iiL I Ivis trenden fortsetter vil 

befolkningen i omriidet med m;dgang gii ned med ytterligere 2S -)()(!r fra dagens nivri innen iir 

20 l S Dell heregnede hefolkningsutviklingcn i O!llr;"lllet mcd nedgang er ilillstrnt i figur 4, 
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Fra det tidspunkt forsyningsllettet i ulike str~1k ble bygget til det tidspunkt hvor man må ta stilling 

til en eventuell fornyelse av anlegget, vil elet være et tidsspenn ptl O!ll Ltg 40 :"lL Tallene over indi

kerer at det i l~)pet av den aktuelle 40 års perioden har foregått en betydelig reduksjon i folketallet 

i fraflyttingsomdldene av utkantkommunene. Mange grunnkretser kan komme i den stilling at de 

er helt eller del vis fraflyttet samtidig som boligmassen cr omgjort til fritidsboliger. 

FritidshoIigene vil trolig y)nske il beholde sine abonnementer p:l stry)m og samtidig som de 

gjennomg;'\cnde har meget lavt energiuttak. Dette vil svekke inntektsgrunnlaget for everket hvis 

ikke fastleddet i fritidsboligenes tariffer settes betydeltg hyjyere en Il det som er vanlig i dag. 

Tallmaterialet bekrefter tendensen til økende gjennomsnittsalder i fraflyttingsomr;'\ckne samtidig 

S0111 andelen personer i fruktbar alder går ned. Tallene kan undervurdere betydningen av det siste 

momentet: Det er en vanlig iakttagelse at kvinner er mer tilh\1yeligc ti! il nytte fra utkantstrøk enn 

meIlIl - trolig bl.a. p.g.a fIl yrkesIlluligheter. Hvis det er spesielt litl'n kvinneandel i gruppen 20 -

40 iir i utkantene trekker dette i retning av større nedgang i todsc:lstallene i disse omriidene. 

Normal dodclighct vIl derfor i seg selv bidra merkbart til cn vlderc Ilcdgang i folketallet i disse 

OI1lI;\c!ellc. I tillegg kOIllIller naturligvis direkte utflyttinger. Dl,t Cl ;l!l i!rUIlIl til ti forvente fortsatt 

sterk nedgang i folketallct I de mest spredtbygde ornr;'idcnc. 

Ston:lds()JclIlingl~n Cl !llellt il ddkc fastboende og ikke Critidsh()llgcI Ln hl~tydl~lig fortsatt fraflyt

ting vil dl~rror abcntucrc s[x)Ism:ilet om lllan kan unnlate :i f()m)c en eld av de avgrellingene SOI11 

gi1r til de Illest a\'slclcsliggendc omriidene. I ol11r:tckr SOIll cr hlItt Ilelt :lvfolket er nedleggelse 

IlCppl~ kUlltrovcrsll'l1. hvis ikb~ :lI1dre abonnent kategorier (frltIdsholigl'r) hilr en betalingsvillighet 

SOIll (kl.J,l'I f..()\tILldl'IlC vl'd r()IIlY'~lsc og videre drift av nette!. V;m,kl'1lgcrc n det Iltlr et omrfide 



er neslen avfolket. Enkelte anlegg som med statlig finansiering ga str~11ll til noen hundre 

abonnenter på 60-tallet, vil ved en eventuell fornyelse kunne komme til ti betjene bare en hfll1dfull 

fastboende abonnenter. Spørsmålet om hvor langt leveringsplikten går vi! da trolig reises med 

større tyngde. En aktuell problemstilling er om det er en øvre grense p~\ subsidiebeløpet pr 

abonnent og hvor denne gren sen eventuelt ska l settes. En vurdering av kostnadenc ved alternaTive 

løsn illger og even tuelle velferdsrop for konsumentene ved hruk av slike. v il ogs~1 bli aktualiser! . 

De investeringsbeslutningene som fattes i [lI·ene fremover. vil legge grunnlaget for nctlslrukturer 

som kan bli stående i 40 - 50 tlI-. Samfunnsøkonomisk se tt b(1r investcringene vurderes mot de tje

nester de vil yte over hele levetiden. Dette betyr at en nytte/kostnadsvurdering av de kommende 

reinvesteringene i nettet bør ta hensyn til forventet utvikling i bosettingen i hele levetiden tii 

investeringene. 

- 7 -



Vedlegg 4 
MODELL FOR BEREGNING AV INVESTERINGSBEHOV OG STØNADSBEHOv 

Modeller . Resultater 

Innledning-

Prosjektets hovedmålsetting er å gi et grunnlag for en vurdering aven eventuell 
videreføring av statsstønaden. 

Et viktig element i prosjektet blir å beregne investeringsbehov i grisgrendte 
strøk av landet etter nærmere bestemte definisjoner, og videre vurdere hva dette 
har å si mhp overførings-tariffer og statsstønad. 

Prosjektet skal omfatte de verkene som har de vanskeligste 
forsyningsforholdene, og som tidligere har mottatt statsstønad eller kan være 
berettiget til dette - ialt 48 verk. Det er foretatt en utvelgelse basert på diverse 
kriterier som det redegjøres for i kapittel 2 i hovedrapporten. 

I brev fra departementet datert 13.12.94 går det fram at en skal vurdere 
framtidig investeringsbehov i grisgrendte strøk. Det første spørsmålet blir da å 
definere investeringsbehov. En kan tenke seg fem mulige tolkninger: 

1 Fornying av nettanlegg eldre enn gjennomsnittlig 
levealder. 

2 Fornying av hele det eksisterende nettanlegg. 
3 Løpende fornying 
4 Fornying av nettanlegg eldre enn en viss alder. 
5 Sette mål på gjennomsnittlig alder på nettanlegg. 

I nevnte brev fra departementet ble det presisert at dagens standard skulle 
opprettholdes. Vi velger å tolke oppgaven slik at vi forutsetter at anlegg som er 
eldre enn en viss alder skal fornyes over de neste 20 årene. 

Data 

Som grunnlag for denne rapporten ble det innhentet en del data fra de aktuelle 
verkene - som aldersfordelt nyverdi på anleggene gruppert som høyspent, 
lavspent og trafoer mm., vedlikeholdsprosenter, anleggskostnader samt 
investeringsplaner. 

Videre er det benyttet data fra NVE's regnskapsdatabase. 
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2 
Alle beløp er oppgitt i 1995 kroner. 

De verkene som ikke har besvart spørreskjemaet inngår i et beregnet verk kalt 
Restverk . 

Inyesteringsbehov 

Datamaterialet som ble innhentet fra everkene inneholdt en oversikt over 
nettanlegget fordelt på alder i intervaller på 10 år. I beregningene for 
investeringsbehovet ble det forutsatt at investeringene var jevnt fordelt innenfor 
hver 10 - års periode. 

Modellen beregner investeringsbehovet ut ifra forutsetningen at nettanlegg som 
idag er 30 år eller eldre skal byttes ut i løpet av de neste 20 årene, og med en 
investeringsprofil tilsvarende den everkene selv oppgir. Resultatene av disse 
beregningene settes da opp mot de investerings- planene verkene selv har 
oppgitt i spørreskjemaet. Anleggsbidrag er trukket ut av investeringene. 

Det er også blitt foretatt beregninger som viser investeringsbehovet når man 
fornyer nettanlegg som er eldre enn 29 år, 28 år osv helt til hele det 
eksisterende nettet er fornyet i sin helhet. (Se nedenfor) 

Resultater 

Beregningene viser at dersom nettanlegg som er eldre enn 30 år skal fornyes må 
de aktuelle verkene investere totalt 4.6 mldr. kroner de neste 20 årene. 
Everkene opererer med investeringsplaner som beløper seg til ca. 4.9 mldr. 
kroner i samme periode.(Figur 1) 

Bkfn:{-:.:e-iiR an! a.u·itr: 

tntM;Mi@i.iWJ.@$MaimMi.m'@mll[~ii;@#i.~:f:I::::~::ff}))1 j t 

300,------------------------------, 

200 

100 

or1995 or1997 år1999 år2001år2003år2005år2007 år2009 år2011 år2013 
år 199 6 år 199 6 år2000 år2002 år2004 år2006 år2006 år2010 år2012 år2014 

cm Everkeneslnvest erln laner 

Figur 1 
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Med denne modellen stemmer de beregnede og planlagte investerings-behovene 
relativt godt overens på totalnivå, men ser man på enkeltverk er det ganske 
store innbyrdes avvik. 

I figur 2 vises investeringsbehovet som funksjon av fornyelsesomfanget altså 
investeringsbehovet når nettanlegg eldre enn 30 år skal fornyes, investerings
behovet når nettanlegg eldre enn 29 år skal fornyes osv. Behovet kan da variere 
fra nevnte 4.6 mldr. kroner dersom nettanlegg eldre enn 30 år skal fornyes til ca. 
12 mldr. dersom hele det eksisterende nettet skal fornyes. 
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Investeringsbehov 1995 - 2014 
somfun kSJon iN f orny elsesom! anget 

30292827262524232221201918 17 16 1514 1312 1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Iv 

Figur 2 

Gjennomsnittsalderen på nettet totalt er beregnet til ca. 23-24 år. 

Etter 20 års perioden vil de eldste delene av nettet være inntil 50 år gamle. 

Statsstønad, tariffer 

På grunn av endrede regnskapsprinsipper når det gjelder bokføring av 
investeringer! vedlikehold er det nødvendig å få fastsatt en åpningsbalanse for 
hvert av verkene i utvalget pr. 1.1.95. Basert bl.a. på disse opplysningene kan 
en så få beregnet effekten på overføringstariffene med og uten statsstønad i 
årene framover. 

For å få beregnet åpningsbalansen for de ulike verkene benyttes en modell 
utviklet i NVE. Modellen baserer seg på opplysninger vedrørende dagens 
nettanlegg som luftlinjer, jordkabler, transformatorer o.s.v. Videre legges det 
inn forutsetninger vedrørende anleggskostnader, prisindekser, avskrivnings
satser, investeringsprofil og alder på anlegget. 
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Prisindeksene er hentet fra SSB. 

Anleggskostnader baserer seg på tall fra Energiforsyningens 
Forskningsinstitutt (EF!). 

Avskrivningssatser Transformatoranlegg 
Lavspentanlegg 
Høyspentanlegg 

- 30 år 
- 30 år 
- 35 år 

Investeringsprofilen som benyttes er basert på opplysninger fra everkene 

Alder på nettanlegg baseres på everkenes opplysninger vedrørende 
aldersfordelt nyverdi 

Når åpningsbalansen pr. 1.1.95 er fastsatt for det enkelte verk, benytter vi 
everkenes investeringsplaner til å vurdere hvilken effekt disse planene vil ha på 
utviklingen av tariffene og dermed hvilke behov for statsstønad dette vil kunne 
medføre. 

Forutsetninger som er lagt inn i modellen: 

Avkastningssats - 7.5 % i hele perioden 

Avskrivningssats - 3.36 % i hele perioden 

20 års periode 

Statsstønaden fordeles over perioden med samme profil som 
investeringene 

2.5 % inflasjon pr. år i hele perioden 

Ingen endringer i forbruk, antall abonnenter og øvrige kostnader 

Med utgangspunkt i dagens gjennomsnittspriser er det beregnet hva prisene 
ville bli i årene framover; først uten statsstønad og deretter med en terskeltariff 
på henholdsvis 22.5 Øre og 26 Øre (aritmetisk gjennomsnitt for perioden). Det 
er i hovedsak benyttet samme modell som nevnt ovenfor for beregning av 
elementene som inngår i priskalkylen, men nå med en inflasjon på 2.5 % årlig. 

Statsstønaden blir beregnet som 2/3 av det investeringsbehovet som vil øke 
prisen utover en terskeltariffpå hhv 22.5 ørelkWh og 26 ørelkWh. I de tilfeller 
hvor prisene vil ligge under terskeltariffene vil det ikke oppstå behov for 
statsstønad. 
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Resultater 

Tabell 1 viser bl.a. hva som vil kunne skje med prisene uten at verkene tilføres 
statsstønad. Gjennomsnittlig pris (veid) for de aktuelle verkene er idag 22.89 
ørelkWh. Denne vil med de aktuelle forutsetningene øke til 25.06 ørelkWh uten 
statsstønad. De aritmetiske gjennomsnittene er hhv 23.39 Øre og 25.72 øre. 
Gjennomsnitts-abonnenten vil eksempelvis måtte betale nærmere 500 kroner 
0995 kroner) mer i overføringsutgifter i år 2014 i forhold til dagens situasjon. 

Dersom prisene (aritmetisk gj.snitt) ikke skal overstige 22.5 ørelkWh viser 
tabellen at det årlige behov for statsstønad beløper seg til ca. 84 mill. kroner. 
Dette beløpet reduseres til 34 mill. kroner dersom man setter terskelen til 26 
ørelkWh. 

Tabellen viser også at prisen vil øke fra dagens 25.45 ørelkWh til 27.8 ørelkWh 
(aritmetisk gj.snitt for perioden) ved terskeltariffpå 26 ørelkWh. Ved en 
terskeltariff på 22.5 ørelkWh vil gjennomsnittsprisen være omtrent uforandret i 
perioden - fra 24.34 til 24.73 øre. Tallene gjelder for det aktuelle utvalget av 
everkene. 

[99~20[4 

Dagens situas!on Ved utgangen av perioden 2014 

q.snlttsp:l>er A~" ~"'sIn_ MMI q.snlttsJl1><' A~"~l<lsInaæ MMI ElD1rtl 
ÅjIingsboI ... ., .... 1<\\11 lM<a.stnIng taJ1I!gnmIlllf: _ llIlameJ[l22O[· 1Ie1<\\II iM<asinl!ll taJ1I!gnmIlag _ gJ.snIttspJsa 
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Ua-ISUJl3.d 2lSJI H2D80.'1 47iiij 04:5:il =::iiijJ ~ 481 l.J.,781 

Tll"SkrkItfn.5 ... d 24731 4,337,8151 48(,~ I04~ 4AJ8I 1,l.æJ:i§I &l.oI~ ))1 1&4,459 
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Tabell I 
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Terskeltariff 22.5 Øre 

Dersom vi tar for oss de 33 stønadsberettigede everkene ved en terskeltariffpå 
22.5 Øre viser figur 3 utviklingen av gjennomsnittsprisene med og uten stønad. 
Det aritmetiske gjennomsnittet med stønad er beregnet til 24.73 ørelkWh. Uten 
stønad ville gjennomsnittet bli 27.63 Øre (33 verk). Prisen når en topp i 2009 
med 28.78 øre i tilfellet uten stønad. Med stønad når prisen en topp i 2004 med 
25 .13 øre . 

TerskeltarifT 26 øre 

Utvi kling av tariffer 
1995· 20 M 

30 ,--------------------, 

--_--------1 ...... -.-.... --..... ....... -.--. 
i " ;~-... 

~ ,. ----i ~ .. _ 
14 f... .. . ..... . _ ...• ... "'O . ......... ~ ........... .......... ... .. ... O._-.. ... O ._---...... . •• •• .... -·· . ·-·' . ... _ ... ~ •• 'O 

\9~ 1996 1997 1998 \999 1000 XlOl 1001 ;?O03 1004 1005 2000 Xl07 ](lOB 1009 1010 2011 20 l') 20 

A, 

Figur 3 

Figur 4 viser de samme størrelsene, men nå med en terskeltariffpå 26 øre/ kWh. 
Det aritmetiske gjennomsnittet blir her 27.8 Øre med stønad, mens uten stønad 
ville den blitt 30.81 Øre (17 verk). Tariffen med stønad når toppen i 2009 med 
28.59 Øre, mens den uten stønad ville nådd toppen i 2012 med 32.8 øre. 

Utvikling av tariffer 
1995·1014 

< 
! 30 

199/ 1999 lOal aDJ ;oo!. 1001 1009 1011 1013 
19 9 11 1988 1000 2007 700" 100e ]008 1010 1017 701" 

A, 

o Tarlftmed sl.nlld ·lerskellarl rt 26 Ire 

Figur 4 
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Geografisk fordeling 

Tabell 2 viser at i en situasjon med en terskeltariff på 26 Øre ville ca. 68 CJc av 
stønaden (23.3 mill. kroner) gå til verk i Nord-Norge som omfatter ca. 65 CJc av de 
berørte abonnentene ved denne terskeltariffen. Med gjennomsnittlig 735 
kroner i støtte til hver enkelt abonnent ligger de nord- norske verkene ca. 70 
kroner høyere enn de sør-norske. 
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.vd.vg.: 
Prosent 

lootah 
Prosent 

Prosjekt Statsstønad 

:o,tal':.~Ollad Abmnenkr StonaQ pr abOlUl. ){~b~iønad 

:: ~ Jt c :::: 5 ørch.'\\h ::;( ... 01e 

1: &Yl I 31
) 3881 1)·42-1 

153-1"0 18 ·lb"'!.) u ()()Oo! 

.J..-l ~t) l! ~'J jl)"1 IJ ~)'1 

53::1°0 }(>. j)f)~:: :J 2911 
6 ~ ~if"Q 

:642"1 "1""91 'I .1,)) 

Jl.H/'o: '15.1 t;00: 11 ~HI 
}:.3IJoo 

8-1('1: lffl ·159 USll yl 41J~ 
llJilCH/"o lUf)I){f"Q llJO()(f'o 

Tabell 2 (1000 kroner) 

• \lxølnenk."l '::!tonad pr aboufUl . 

::/)l.rrc.h.\\'ll 

","""i 
I) (x)l) 

.. Y.1:::1 u-35 

,1:,~;1 I) (-{fl 

,t.).1"-1 
j')U I~'(,; fl: 

'.l. ~lO 

Ved en terskeltariff på 22.5 Øre er det mer usikkerhet når det gjelder fordeling 
mellom Nord- og SØr- Norge da både nord-norske og sør-norske verk inngår i 
Restverket. (Omfatter de verkene som ikke har besvart våre spørreskjemaer) 
Men tallene tyder på den samme tendensen i dette tilfellet. 

Oppsummering 

Når det gjelder investeringsbehovet oppgir everkene selv 4.9 mldr. kroner i 
kommende 20- års periode. Man kan anta at investeringsplanene i denne 
sammenheng kan overvurderes fra everkenes side. Gitt en del forutsetninger 
som det er redegjort ovenfor er det imidlertid beregnet et reinvesteringsbehov i 
perioden på 4.6 mldr. kroner. Selv om everkenes planer ligger noe over de 
beregnede behov, viser tallene at det allikevel er rimelig samsvar mellom 
resultatene. 

Som det framgår av figur 2 er investeringsbehovet følsomt overfor endringer i 
investeringsomfanget - eller i hvilken grad nettanleggene skal fornyes. Dersom 
man f.eks. løpende fornyer nettanlegg eldre enn 30 år i 20-års perioden vil det 
totale investerings-behovet bli nærmere fordoblet til ca. 9 mldr. kroner. 

Beregningene viser at under ovennevnte forutsetninger vil tariffene i de aktuelle 
verkene måtte øke betydelig uten statsstønad. Dersom man har mer ambisiøse 
mål og ønsker en raskere fornying av nettet vil økningen være enda sterkere. 
Men da everkenes investeringsplaner ligger på omtrent samme nivå som de 

NVE MM .l. mai 1995 



8 
beregnede investeringene ved en fornying av nettanlegg som idag er eldre enn 
30 år, indikerer dette at resultatene i analysen bør være realistiske. 

Ved en terskeltariff på 22.5 ørelkwh er stønaden beregnet til 1.7 mldr. kroner i 
20-års perioden. Med en terskeltariffpå 26 ørelkwh blir stønadsbeløpet 0.7 
mldr. kroner. 

Beregningene av effekten på tariffene og stønadsbehovet er basert på 1995 
kroner. 

U sikkerheter rundt beregningene er selvfølgelig at en del forhold er holdt 
konstante; antall abonnenter, forbruk øvrige kostnader og utvikling av øvrige 
verks tariffer (de som ikke omfattes av denne analysen) osv. Det siste forholdet 
vil kunne påvirke fastsettingen av statsstønaden. 

Analysen viser imidlertid at det er et relativt stort behov for fornying av 
nettanlegg når det gjelder de aktuelle verkene i de nærmeste årene. Tariffene 
vil kunne øke markert, men fastsettelse aven eventuell statsstønad vil bl.a. 
være avhengig av utviklingen av forhold som påvirker tariffene i de øvrige 
verkene. 
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