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Forord 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) beskriver i denne rapporten et forslag til 

nytt regelverk for regulering av nettselskapenes inntekter i forhold til deres leverings

pålitelighet. Regelverket skal inngå som en del av forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 

om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 

overføringstariffer (forskrift om kontroll av nettvirksomhet). Det er viktig at forslaget 

sees i sammenheng med den øvrige forskriftsteksten. 

Forslaget sendes på høring og rapporten må sees på som et forarbeid i denne 

forbindelse. Det er viktig å understreke at det er forskriftsendringen, slik den er 

beskrevet i kapittel 4, som er gjenstand for høringen. Merknader fra høringsinstansene 

bør derfor i hovedsak være knyttet opp mot dette kapitlet. 

I kapittel ler bakgrunnen for, og hensikten med, den foreslåtte ordningen 

gjennomgått. I kapittel 2 er det lagt vekt på å beskrive så lettfattelig som mulig hva 

ordningen innebærer, hvordan ordningen vil virke på kort og lang sikt og hvordan den 

skal håndteres regnskapsmessig. I kapittel 3 er ulike konsekvenser av det foreslåtte 

regelverket omtalt. 

Etter høringsfristens utløp tar NVE sikte på å oppsummere og kommentere 

høringsuttalelsene i et eget dokument. Dokumentet vil bli sendt til høringsinstansene 

sammen med eventuelle endringer i forslaget til regelverk. 

(\10' april 2000 

~~ 
vassdrags- og 
energidirektør 
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Sammendrag 
Forskrift om kontroll av nettvirksomhet skal legge grunnlaget for et effektivt 

kraftmarked og kontroll av nettvirksomheten som et naturlig monopol. Forskriften 

skal bidra til at kraft overføres til riktig leveringskvalitet og pris, at nettet utnyttes og 

utbygges på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte. Herunder skal det tas 

hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt. 

NVE foreslår et tillegg til forskriften som innebærer at nettselskapene får økonomiske 

insentiver til å foreta riktige avveininger mellom kostnader i eget nett og kundenes 
avbruddskostnader sett ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. 

Nettselskapet vil få økt sin tillatte inntekt med et beløp som er lik reduksjonen i 

sluttbrukernes avbruddskostnader dersom leveringspåliteligheten øker. Nettselskapet 

vil øke leveringspåliteligheten dersom dette gir en økonomisk gevinst for selskapet. 

Dette vil være tilfelle dersom selskapets kostnader ikke øker mer enn inntekten. 

Kundene vil få en høyere leveringspålitelighet, men samtidig betale en høyere 

overføringstariff. 

Nettselskapet vil få redusert sin tillatte inntekt med et beløp som er lik økningen i 

sluttbrukernes avbruddskostnader dersom leveringspåliteligheten synker. 
Nettselskapet vil senke leveringspåliteligheten dersom dette gir en økonomisk 

gevinst. Dette vil være tilfelle dersom selskapets kan redusere sine kostnader mer enn 

inntektsreduksjonen. Kundene vil få en lavere leveringspålitelighet, men vil samtidig 

betale en lavere overføringstariff. 

Utviklingen i leveringspåliteligheten vil bli målt i forhold til et forventet nivå fastsatt 

av NVE. Ved fastsettelsen av dette nivået vil det bli tatt hensyn til alle nettselskapers 

historiske avbruddsdata, det enkelte selskaps rammevilkår i form av klima etc. og 

avbruddssatser som skal avspeile sluttbrukernes gjennomsnittlige avbruddskostnader. 

Avbruddssatsene vil bli fastsatt av NVE for grupper av sluttbrukere. NVE foreslår å 

benytte en avbruddssats på kr 4,- per kWh ikke levert energi for husholdninger, 

fritidsboliger og jordbruk ved både varslede og ikke varslede avbrudd. For øvrige 

sluttbrukere foreslås kr 50,- per kWh ikke levert energi ved ikke varslede avbrudd og 

kr 35,- ved varslede. 

Nettselskapet gis anledning til å inngå avtaler med store sluttbrukere om en annen 

avbruddssats enn de som er fastsatt av NVE. Nettselskapet får beholde eventuelle 

gevinster ved en slik avtale. Forutsetningene er at avtale er inngått før avbruddet fant 

sted, at den er skriftlig, at kunden har et årlig forbruk på minst 400000 kWh, at 

satsene avspeiler sluttbrukerens forventede kostnad ved avbrudd og at sluttbrukeren 

får utbetalt en kompensasjon fra nettselskapet når avbrudd som omfattes av ordningen 

finner sted. 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn og hensikt 
NVE regulerer energiverkenes monopolvirksomhet med hjemmel i lov av 29. juni 1990 nr. 

50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. -

energiloven. Forskriften til energiloven slår blant annet fast at konsesjonærens tillatte 

inntekter over tid skal dekke kostnader ved drift og avskrivning av nettet og gi en rimelig 

avkastning på investert kapital ved effektiv drift. Videre heter det i forskriften at konses

jonæren plikter til enhver tid å holde anleggene i tilfredsstillende driftssikker stand, herunder 
sørge for vedlikehold og modernisering som sikrer kundene en pålitelig energilevering. 

Frem til 1997 fikk konsesjonæren dekket inn sine faktiske kostnader ved nettvirksomheten 

samt en garantert avkastning på bokført kapital uavhengig av kostnadsnivå og 
leveringspålitelighet. Avkastningsreguleringen som var gjeldende før 1997 hadde svakheter. 

Reguleringssystemet manglet økonomiske insentiver til kostnadseffektivitet i drift, 

vedlikehold og investeringer. Når nettselskapene skulle vurdere ulike tiltak i nettet, manglet 

de også økonomiske insentiver til å foreta en avveining mellom betalingsvilje for forbedret 

leveringskvalitet og de marginale kostnadene ved å forbedre leveringskvaliteten. 

På grunn av de manglende insentivene i systemet med avkastningsregulering valgte NVE å 

legge om reguleringssystemet med virkning fra 1997. Det nye systemet innebærer i korthet 
at hvert enkelt nettselskap får satt en Øvre grense for hvor store inntekter det kan ha fra 

monopolvirksomheten. Disse inntektsrammene er uavhengig av de faktiske årlige drifts-, 

vedlikeholds- og kapitalkostnadene. Everket er nødt til å håndtere sine samlede 

nettkostnader, inkludert avkastning, innenfor denne inntektsrammen, og selskapets 

nettkostnader blir dermed bestemmende for hvilken avkastning som realiseres. 

Kostnadsreduksjoner vil gi økt avkastning, mens kostnadsøkninger vil gi redusert 

avkastning. Med dette systemet gis det dermed klare insentiver til kostnadseffektivisering. 

Inntektsrammereguleringen slik den til nå har vært utformet har ikke løst problemet med 

manglende insentiver til å optimalisere leveringskvaliteten. I uttalelsene fra høringene om 

det nye reguleringssystemet var det mange nettselskaper som uttrykte bekymring for dette. 
Mens avkastningsreguleringen trakk i retning av at leveringskvaliteten kunne bli for høy i 

forhold til den betalingsvillighet kundene hadde, trekker de økonomiske insentivene i 

inntektsrammereguleringen i motsatt retning. Nettselskaper som er opptatt av avkastning 

kan forsøke å minimere de bedriftsøkonomiske kostnadene uten å ta hensyn til kundenes 

kostnader ved avbrudd. Fra samfunnets side er det ønskelig at disse kostnadene blir så lave 

som mulig totalt sett. Regelverket som foreslås satt i kraft fra 2001 vil bidra til at det over tid 

blir større sammenfall mellom de bedriftsøkonomisk riktige og samfunnsøkonomisk riktige 

beslutningene. 

1.2 NVEs arbeid 
NVE hadde opprinnelig et forslag til regelverk om en kompensasjonsordning for ikke levert 

energi på høring, første gang høsten 1997 og andre gang høsten 1998. Forslagene møtte 
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motstand hos en del nettselskap, og NVE har gjennomgått ordningen i lys av de tilbake

meldinger som har kommet. NVE legger i denne rapporten frem et forslag til regelverk for 

kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi. Forslaget bygger på arbeidet fra de 

tidligere høringene, nye utredninger om administrative konsekvenser ved innføringen av 

ordningen og ny forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, 

inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer (forskrift om kontroll av 

nettvirksomhet). Regelverket foreslås tatt inn i sistnevnte forskrift med virkning fra 1. januar 

2001. 

NVEs arbeid med forslag til regelverk for en kompensasjonsordning for ikke levert energi 

ble oppsummert i NVE-rapport nr 17/98 - " Kompensasjon for ikke levert energi: Forslag til 

regelverk" [1]. Forslaget ble sendt på høring høsten 1998. En oppsummering av hørings

uttalelsene sammen med NVEs kommentarer ble dokumentert i NVE-dokument nr 17/98 -

"Kompensasjon for ikke levert energi: Oppsummering av høringsuttalelser med NVEs 

kommentarer" [2]. Begge de omtalte dokumentene er tidligere sendt til alle høringsinstanser. 

Dokumentene kan lastes ned fra internett på adressen: 

http://www.nve.no/kraftmarked/kile/kile.html 

De fleste forhold som er dokumentert i de to omtalte NVE-publikasjonene er relevante også 

for det forslag som nå legges frem. Denne rapporten vil ikke gå i dybden på forhold som 

tidligere har vært ute på høring, men viser til de omtalte dokumentene for nærmere 

informasjon. I denne rapporten legges det vekt på å beskrive hensikt, omfang og virkning av 

det foreslåtte regelverket. 

Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi (KILE) 

Planene om å innføre "Kompensasjon ved ikke-levert energi" fra l. januar 1999 ble utsatt. 

Dette skyldes bl.a. at man ønsket å sikre at datagrunnlaget som ordningen skulle basere seg 

på var tilfredsstillende, at det var behov for å arbeide mer med hvordan inntektsrammene 

skulle engangsjusteres for å gjøre ordningen gjennomførbar og at det var behov for en 

generell gjennomgang av ordningen i lys av de tilbakemeldinger som var kommet. NVE har 

i samarbeid med bransjen arbeidet videre med disse problemstillingene. Ordningen har 

skiftet navn til "Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi", for å understreke at 

det ikke dreier seg om erstatninger. Forkortelsen KILE og hovedprinsippene i ordningen er 

de samme, men den regnskapstekniske behandlingen av ordningen er endret. 

NVE har hatt observatører i Enfos arbeidsgruppe AG2l som har arbeidet med problem

stillinger knyttet til KILE og metoder for beregning av ILE. NVE har dermed kontinuerlig 

fått innspill fra bransjen under arbeidet med regelverket. Dette arbeidet var særlig nyttig for 

endringen av forskrift om kontroll av nettvirksomhet med virkning fra 1. januar i 2000. 

Endringen var nødvendig for å få på plass bestemmelser om avbruddsrapportering som bl.a. 

er viktig ved innføring av KILE. Spesielt viktige er bestemmelsene om en standardisert 

metode for beregning av ikke levert energi (ILE). 

Det har vært et kontinuerlig og konstruktivt samarbeid mellom NVE og Enfo. Det har vært 

avholdt jevnlige møter for å diskutere ulike problemstillinger i tilknytning til hørings

forslaget. De viktigste problemstillingene har vært: 
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Hjemmelsgrunnlaget for forskriftsendringen 

• Administrative kostnader ved innføring av ordningen 

• Force majeure og avbrudd som skyldes tredjepart 

Problemstillinger knyttet til individuelle avtaler 

• Oppjustering av inntektsrammene på bakgrunn av forventet nivå på ikke levert energi og 
avbruddssatser 

Det har vært utvekslet synspunkter på hvilken hjemmelsmessig forankring den foreslåtte 

ordningen har. Det har blitt en stor grad av enighet om disse forholdene. Den foreslåtte 

ordningen er en ren offentligrettslig regulering av nettselskapenes inntekter. Ordningen er 

forankret i energiloven og dens forskrift. 

Enfo og NVE har samarbeidet om en utredning av de administrative konsekvensene for 

energiverkene ved innføring av ordningen [3]. I forskriftsendringen vedrørende avbrudds

rapportering er det lagt andre forutsetninger til grunn enn de som var foreslått i NVE-rapport 

17/98. De administrative kostnadene vil derfor være høyere enn tidligere antatt. 

Det har vært diskutert rundt forhold knyttet til force majeure og tredjepart. Det er etter NVEs 

syn ikke nødvendig med særskilte unntaksbestemmelser i forskriften. Beregningen av 

forventet KILE som skal foretas for det enkelte nettselskap, skal ta høyde for avbrudd som 

er forårsaket av forhold som ligger innenfor normale variasjoner i det enkelte nettselskaps 
forsyningsområde. Nettselskap som opplever avbrudd som er forårsaket av forhold som ikke 

ligger innenfor normale variasjoner, kan søke om unntak fra KILE for det aktuelle avbruddet 

i henhold til den generelle unntaksbestemmelsen i forskriften. 

I høringsforslaget fra 1998 var det åpnet for at nettselskapene kunne inngå individuelle 

avtaler om en lavere kompensasjonssats med sluttbrukerne uten at det var satt eksplisitte 

krav til innholdet i slike avtaler. Man kunne da risikere at nettselskapene i stor grad avtalte 

seg bort fra kostnadene ved ordningen. Resultatet ville da blitt at netteierne fikk feil 

beslutningssignaler gjennom ordningen og at overføringstariffene hadde økt uten at det 

hadde skjedd forbedringer av leveringspåliteligheten. Det har vært enighet om at det er 

nødvendig med eksplisitte krav til innhold og form av individuelle avtaler dersom disse skal 

bli tatt hensyn til når inntektsrammene fastsettes, og slike kraver innarbeidet i forslaget. 

Enfo har ønsket at EC ON skal se på metoden for beregning av forventet KILE-beløp som er 

nødvendig ved innføring av KILE. NVE har stilt seg positivt til dette og bidrar med data, 

informasjon og faglige innspill i prosjektet. EC ON arbeider med en modell for å beregne 

forventet nivå på ikke levert energi i distribusjonsnettene. Arbeidet er ikke ferdig, men vil 

være det i løpet av høringsperioden. KILE-beløpet vil bli fastsatt ved enkeltvedtak for det 

enkelte nettselskap og vil være gjenstand for ordinær forvaltningsmessig behandling. 

Metoden vil være en del av NVEs begrunnelse av vedtakene. Det er viktig at forventet 

KILE-beløp blir så riktige som mulige slik at KILE-ordningen virker etter sin hensikt. NVE 

mener derfor at det er viktig at metoden og de data som blir benyttet blir forelagt for 

selskapene for uttalelse før vedtak blir fattet. EC ON tar sikte på å ferdigstille sitt arbeid i 
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løpet av mai 2000. Metode og resultater vil bli presentert for nettselskapene så snart som 
mulig etter det. 

Hva er nytt? 

Den KILE-ordning som foreslås innført fra 1. januar 2001 skiller seg fra tidligere høring på 

følgende punkter: 

Det nye forslaget representerer en overgang fra en kompensasjonsordning til mer 

rendyrket inntektsregulering. Kompensasjonsordninger er fortsatt mulig, men er 

frivillige. Individuelle kompensasjoner er uten betydning for at regelverket skal virke 
etter sin hensikt, men det er mulig å gjennomføre slike ordninger. 

• Det er satt eksplisitte regler som regulerer adgang til å inngå avtaler om individuelle 

avbruddssatser i forbindelse med KILE. Dette er viktig for at ordningen ikke skal 

uthules. 

• Det ble innført en standardisert metode for beregning av ILE fra 1.1.2000. Metoden er 

basert på FASIT-spesifikasjonen. Dette innebærer at det allerede før KILE innføres er 

gjort endringer i regelverket som gjør dataene som ordningen bygger på mer homogene. 

• Det nye forslaget gjør at selskaper med store årlige svingninger i mengden ikke levert 
energi ikke får store svingninger i likviditeten. 
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2. Forslag til regelverk for KILE 

2.1 Overordnet hensikt med KILE 
Det foreslåtte regelverket for KILE vil bli en del av forskrift om kontroll av nettvirksomhet. 

KILE-ordningen må derfor sees i sammenheng med de øvrige bestemmelsene i denne 
forskriften. Forskriftens formål er nedfelt i dens § 1: 

"Denne forskriften skal legge grunnlag for et effektivt kraftmarked og kontroll av 

nettvirksomheten som et naturlig monopol. Forskriften skal sikre at kraft oveiføres til riktig 

leveringskvalitet og pris, at nettet utnyttes og utbygges på en sikker og samfunnsmessig 

rasjonell måte. Herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir 

berørt. " 

l 
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!! ., ~ . .. . 
i ., -.... .... •• 1-" • 

_____ "'-="''--A.-~_~-k~-____ ."-'-"--=-_· _-_- 1. __ _ 

A B Leveringspålitelighet 

Figur 1: Før KILE innføres vil et nettselskap som er opptatt av avkastning minimere 
de bedriftsøkonomiske kostnadene og tilpasse seg i A. I dette punktet er imidlertid 
avbruddskostnadene høye, og sett fra samfunnets side er det ønskelig at nettselskapet 
tilpasser seg i B hvor summen av nettselskapets kostnader og avbruddskostnadene er 
minst mulig. Etter innføringen av KILE vil selskapets avkastning bli størst hvis det 
tilpasser seg i B. Det vil da være sammenfall mellom det som er best for nettselskapet 
og det som er best for samfunnet. 

Inntektsrammereguleringen slik den til nå har vært utformet har ikke gitt en god løsning på 
problemene med manglende insentiver til å optimalisere leveringskvaliteten. De økonomiske 
insentivene i inntektsrammereguleringen trekker i retning av at leveringspåliteligheten over 
tid blir lavere. Nettselskaper som er opptatt av avkastning vil forsøke å minimere de 
bedriftsøkonomiske kostnadene uten å ta hensyn til sluttbrukernes kostnader ved avbrudd. 
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Fra samfunnets side er det ønskelig at disse kostnadene blir så lave som mulig totalt sett. Det 

regelverk som foreslås satt i kraft fra 2001 vil bidra til at det over tid blir større sammenfall 
mellom de bedriftsøkonomiske beslutningene og samfunnets ønsker. 

Det foreslåtte regelverket forsterker grunnlaget for at beslutninger om nivået på 
leveringspåliteligheten foretas desentralisert, dvs. av det enkelte nettselskap. Dersom et 
nettselskap ønsker å endre nivået på leveringspåliteligheten uten at avkastningen reduseres, 
så må det foreta en avveining mellom endringen i avbruddskostnadene som sluttbrukerne 

opplever og selskapets egne kostnader ved å endre nivået. Dersom nettselskapet tilpasser seg 

slik at den marginale bedriftsøkonomiske kostnaden ved å endre leveringspåliteligheten 
tilsvarer den marginale avbruddskostnaden til sluttbrukerne, vil vi ha en 

samfunnsøkonomisk optimalleveringspålitelighet. Det foreslåtte regelverket gir insentiver 
til en slik tilpasning. 

2.2 Beskrivelse av forslag til regelverk 

2.2.1 Hovedprinsipper for KILE 

Ved avslutningen av regnskapsåret vil det enkelte nettselskaps tillatte inntekt blir justert for 

avviket mellom sluttbrukernes avbruddskostnader som normalt (forventningsvis) er å 

påregne i et forsyningsområde lik selskapets, og den faktiske (beregnede) avbrudds

kostnaden til sluttbrukerne. Dersom sluttbrukernes avbruddskostnader er høyere enn 

forventet, så reduseres nettselskapets tillatte inntekt, dersom den er lavere så øker den tillatte 
inntekten. Det er nettselskapets inntekter, og dermed grunnlaget for beregning av 
overføringstariffene, som reguleres for slike kvalitetsavvik. Det foreslåtte regelverket 

innebærer ingen plikt til å kompensere berørte sluttbrukere, men er heller ikke til hinder for 
at dette kan skje. 

Tillegget/fradraget vil ikke påvirkes av de årlige endringene i nettselskapenes 

inntektsrammer som følger av effektivitetskrav, endringer i levert energi eller konsumprisen. 

Det tas sikte på at endringer i forbindelse med KILE vil bli foretatt i forbindelse med 

overganger til nye reguleringsperioder. Det vil da være aktuelt å se både på avbruddssatser 
og forventet mengde ikke levert energi. 

Et nettselskaps maksimalt tillatte inntekt fastsettes av NVE årlig og er uavhengig av de 

årlige kostnadene i selskapet. Den maksimalt tillatte inntekten omtales som selskapets 
inntektsramme. Dersom det ved årets slutt viser seg at selskapets faktiske tariffinntekter har 

vært høyere enn inntektsrammen, så oppstår det en gjeld til kundene. Denne gjelden kalles 

merinntekt. Merinntekten, inklusiv renter, skal betales tilbake til kundene i de kommende 

årene gjennom lavere overføringstariffer. Dersom den faktiske inntekten er lavere enn 

inntektsrammen får nettselskapet en fordring på kundene. Denne fordringen kalles mindre

inntekt. Mindreinntekten kan hentes inn fra kundene gjennom høyere tariffer i de kommende 

årene. NVE fastsetter årlig inntektsrammer og mer-/mindreinntekt for hvert enkelt selskap 
gjennom enkeltvedtak. Overføringstariffene skal i henhold til forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet settes slik at saldo for mer-/mindreinntekt styres mot null. Ved innføring av 
KILE vil mer-/mindreinntekt som oppstår pga ordningen bli håndtert særskilt. 
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Siden nettselskapets tillatte inntekt er bestemt på forhånd, vil selskapets driftsresultat være 

lik differansen mellom inntektsrammen og selskapets drifts-, vedlikeholds- og kapital

kostnader. 

Innføringen av KILE medfører at nettselskapets inntektsramme isolert sett blir redusert med 

et beløp tilsvarende sluttbrukernes gjennomsnittlige avbruddskostnader for avbrudd som 

medfører at energi ikke blir levert. Dette beløpet omtales som faktisk KILE-beløp i 

forskriften. Denne inntektsreduksjonen har samme resultatvirkning som om selskapet hadde 

måttet kostnadsføre avbruddskostnadene i sine regnskaper. Når inntektsrammene reduseres 

så vil selskapets driftsresultat svekkes dersom KILE-beløpet er større enn de kostnads

reduksjoner selskapet har foretatt i det enkelte år. 

Når selskapet skal vurdere om det skal redusere kostnadene til drift og vedlikehold, eller 

vurdere om investeringer er nødvendig, så vil det måtte avveie om den kostnadsreduksjonen 

de planlegger å gjennomføre er større enn den forventede økningen i sluttbrukernes 

avbruddskostnader. Dersom dette er tilfelle, så vil det være lønnsomt både for selskapet og 

ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv at kostnadsreduksjonen foretas. Dersom det 

motsatte er tilfelle, vil selskapet ikke ha økonomiske insentiver til å foreta 

kostnadsreduksjonen, noe som heller ikke er lønnsomt i samfunnsøkonomisk forstand. 

Når KILE innføres, vil det være nødvendig å øke nettselskapets inntektsramme med et beløp 

som er lik forventet årlig avbruddskostnad hos sluttbrukere som det vil ha KILE-ansvar 

overfor. Denne økningen omtales som "forventet KILE-beløp" i forskriften. Dersom dette 
ikke gjøres så vil nettselskapets driftsresultat bli forverret umiddelbart selv om det 

sluttbrukernes avbruddskostnader blir som forventet. Forventet årlig avbruddskostnad for 

nettselskapet vil bli fastsatt av NVE. Ved årets slutt vil det være differansen mellom 

forventet og faktisk avbruddskostnad (eller forventet og faktisk KILE-beløp om man vil) 

som avgjør om nettselskapets tillatte inntekter skal økes eller reduseres i forhold til dagens 

nivå. Dersom avbruddskostnadene har vært høyere enn man kunne forvente, reduseres 

inntektene. Dersom avbruddskostnadene har vært lavere enn man kunne forvente, så økes 

inntektene. Denne reduksjonen/økningen vil bli fastsatt i forbindelse med vedtak om mer

Imindreinntekt i selskapet. I forskrift om kontroll av nettvirksomhet justeres teksten i 

nåværende §§ 8-2 og 8-4 for å ta hensyn til dette. 

Avbruddskostnad er lik produktet av avbruddssats og mengde ikke levert energi (ILE) for 

ulike sluttbrukergrupper. Avbruddssatsene skal avspeile sluttbrukernes marginale kostnad 

ved avbrudd som fører til ikke levert energi. Siden avbruddskostnader varierer mellom 

sluttbrukergrupper vil flere avbruddssatser innføres. Forventet avbruddskostnad beregnes ut 

fra en statistisk modell. For hvert selskap vil det bli beregnet et nivå på ILE som skal 

avspeile hvilket gjennomsnittlig nivå på leveringspåliteligheten som kan påregnes i selskapet 

når man tar hensyn til selskapets rammebetingelser som for eksempel klima og topografi. 

Mengden ikke levert energi er et mål på omfanget av et avbrudd. Faktisk avbruddskostnad 

beregnes etterskuddsvis. 

Langsiktig virkning av KILE 
I figur 2 ser vi eksempler på utvikling i tillatt inntekt, nettselskapets kostnader, driftsresultat 

og sluttbrukernes avbruddskostnader. Den beste illustrasjonen på hva som skjer får man 
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dersom man tenker seg at situasjon A er situasjonen før KILE innføres og at situasjonen B-G 

er varige endringer i nivåene på selskapets kostnader og sluttbrukernes avbruddskostnader. 

B-D illustrerer varig økning i leveringspåliteligheten, E-F illustrerer varig reduksjon i 

leveringspåliteligheten. Tillatt inntekt skal dekke selskapets drifts-, vedlikeholds- og 

kapitalkostnader samt driftsresultat (avkastning). Det innebærer at summen av grønn og blå 

boks i figur 2 utgjør grunnlaget for beregning av overføringstariffene. 

I A illustreres at når KILE-ordningen innføres, så er det nødvendig å "justere opp" de tillatte 

inntektene med sluttbrukernes forventede avbruddskostnader, eller forventet KILE-beløp om 

man vil. Fra dette nye nivået fratrekkes sluttbrukernes faktiske avbruddskostnader, som er 
lik faktisk KILE-beløp. 
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Figur 2: Eksempler på langsiktig utvikling i tillatt inntekt, nettselskapets kostnader, 
sluttbrukernes avbruddskostnader og driftsresultat. Størrelsene er overdimensjonert. 
I A er tillatte inntekter fØr KILE innfØres summen av den grønne og den blå boksen. I 
tillegg er forventet kundespesifikke avbruddskostnader (gul boks) lagt til. I B til D er 
det illustrert hva som skjer med driftsresultatet ved ulike utvik/inger av selskapets 
kostnader når leveringspåliteligheten øker. I E til F er det samme illustrert når 
leveringspåliteligheten synker. Samfunnets totale kostnader er summen av selskapets 
kostnader (grønn boks) og sluttbrukernes spesifikke avbruddskostnader (rød boks) 

I situasjon A kan vi tenke oss at nettselskapet opprettholder nivået på sine egne kostnader på 

samme nivå som før og at sluttbrukernes avbruddskostnader blir som forventet. Da vil 
faktisk KILE-beløp (rød boks) bli lik forventet KILE-beløp (gul boks) og selskapets 

driftsresultat og kundenes overføringstariffer vil bli som før innføringen av KILE. 

I situasjon B har nettselskapet klart å redusere sluttbrukernes avbruddskostnader i forhold til 

den forventede avbruddskostnaden uten at selskapets egne kostnader har økt like mye. 

Resultatet er at selskapets driftsresultat og kundenes overføringstariffer øker som følge av 
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økning i leveringspåliteligheten. Dette kan bare skje dersom selskapet ikke har tilpasset seg 
optimalt i utgangspunktet, og selskapet vil søke mot en slik situasjon fordi den er mer 

lønnsomt enn utgangspunktet. 

I situasjon C er sluttbrukernes avbruddskostnader også redusert, men nettselskapets 

kostnader har økt like mye. Dette fører til at selskapets driftsresultat er uendret, men 

kundenes overføringstariffer øker som følge av den økte leveringspåliteligheten. Denne 

situasjonen er like lønnsom for selskapet som situasjon A og samfunnets totale kostnader er 

like i de to situasjonene. I økonomisk forstand kan vi derfor si at både nettselskap og 

samfunnet for øvrig ser på de to situasjonene som likeverdige. Dersom nettselskapet har 
spesielle preferanser for leveringspålitelighet vil den foretrekke C fremfor A. Dersom det 

har spesielle preferanser for lavere overføringstariffer vil det foretrekke A framfor C. 

I situasjon D har nettselskapet klart å redusere sluttbrukernes avbruddskostnader i forhold til 

den forventede avbruddskostnaden, men samtidig har selskapets egne kostnader økt mer enn 

reduksjonen i avbruddskostnaden. Dette medfører at selskapets driftsresultat er redusert 

mens overføringstariffene har økt på grunn av den økte leveringspåliteligheten. I denne 

situasjonen har samfunnets totale kostnader økt i forhold til utgangssituasjonen A. Dette er 

derfor ikke en ønsket utvikling samfunnsøkonomisk sett. Nettselskapet har heller ikke 

økonomisk insentiv til å opptre på en slik måte at situasjonen oppstår, siden driftsresultatet 

blir redusert. 

I situasjon E har nettselskapet redusert sine egne kostnader. Samtidig har dette ført til at 

sluttbrukernes avbruddskostnader har økt, men ikke like mye som selskapets kostnads
reduksjon. Følgen er at selskapets driftsresultat øker, samtidig som overføringstariffene 

reduseres som følge av den reduserte leveringspåliteligheten. Samfunnets totale kostnader 

har blitt redusert, så utviklingen er ønskelig. Også nettselskapet ønsker denne utviklingen 
siden de økonomisk kommer bedre ut enn før. 

I situasjon F har nettselskapet redusert sine egne kostnader, men samtidig har sluttbrukernes 

avbruddskostnad økt like mye. Dette fører til at selskapets driftsresultat er uendret. Samtidig 

reduseres overføringstariffene som følge av den reduserte leveringspåliteligheten. På samme 

måte som situasjon C er denne situasjonen likeverdig med A i samfunnsøkonomisk forstand. 
For nettselskapet gjelder det samme, men dersom nettselskapet har spesielle preferanser for 

leveringspålitelighet vil den foretrekke A eller C fremfor denne. 

I situasjon G har nettselskapet redusert sine kostnader. Samtidig har sluttbrukernes 

avbruddskostnader økt mer enn kostnadsreduksjonen. Dette har før til lavere overførings
tariffer, men selskapets driftsresultat har blitt dårligere. Samfunnets totale kostnader har økt i 
forhold til utgangssituasjonen og utviklingen er derfor ikke ønskelig. Selskapet vil forsøke å 
unngå en slik situasjon fordi det vil komme dårligere ut enn før. 

Situasjon B og E er ønskelig for selskapet da driftsresultatet øker. I forhold til utgangs

situasjonen A vil disse situasjonene også gi en samfunnsøkonomisk gevinst da total

kostnaden for samfunnet (=bedriftsøkonomisk kostnad + sluttbrukernes avbruddskostnad) 

synker. Situasjon D og G er uønsket for selskapet da driftsresultatet synker i forhold til 

situasjon A. Disse situasjonene medfører også at totalkostnadene for samfunnet øker og er 

dermed heller ikke ønskelig samfunnsøkonomisk sett. Situasjon C og F er det ingen 
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økonomisk gevinst/tap verken for selskapet eller samfunnet i forhold til utgangssituasjon A. 
Hvilken av disse situasjonene nettselskapet vil forsøke å realisere, vil være avhengig av 

hvilke preferanser det har for overføringstariffer og leveringspålitelighet. 

Kortsiktig virkning av KILE 

Avbruddskostnadene vil, særlig i områder som er klimautsatte, kunne variere betydelig fra år 

til år. Det vil derfor kunne være slik at selskapets tillatte inntekt, og dermed dets drifts

resultat vil kunne variere mer enn tidligere. Likviditeten i selskapet vil imidlertid ikke bli 

endret da de årlige svingningene kun gir utslag på mer-/mindreinntekten. Dersom inntekten 
reduseres, vil det automatisk oppstå en gjeld til kundene (merinntekt). Denne gjelden skal 
nettselskapet ikke betale tilbake umiddelbart, men vurdere mot forventede fremtidige 

fordringer på kundene (mindreinntekter) som følge av KILE. I § 8-4 foreslås det en endring 

som skal ta hensyn til dette. Det er ikke meningen at nettselskapet skal styre mer-/mindre

inntekt som oppstår på grunn av KILE mot null årlig, men se denne i sammenheng med 

fremtidig utvikling av avbruddskostnadene i forhold til de forventede avbruddskostnadene. 

Endringer i mer-/mindreinntekt som skyldes KILE vil skilles ut separat i selskapets årlige 

regnskapsrapportering til NVE. 
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Figur 3: Figuren illustrerer den kortsiktige virkningen av KILE når avbrudds-
kostnaden varierer fra år til år. I de fire første årene er faktisk avbruddskostnad 
lavere ennforventet, mens den i det 5 er betydelig høyere. Dersom selskapet holder 
ovetjøringstarijfene på samme nivå somfør innføringen av KILE vil merinntekten som 
oppstår i år 5 oppveie den akkumulerte mindreinntekten fra årene før. Selskapets 
inntekter og overskudd i perioden blir somfØr. 

Selv om avbruddskostnadene varierer fra år til år, skal nettselskapet ikke endre overførings

tariffene med mindre de forventer en varig endring i nivået på leveringspåliteligheten. Dette 

illustreres i figur 3. Før innføringen av KILE satte nettselskapet sine overføringstariffer slik 
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at inntekten ble lik 100. Etter innføringen av KILE skal selskapet forsette å sette over

føringstariffene slik at inntekten blir lik 100. I de første fire årene blir inntektene mindre enn 
tillatt pga. lave avbruddskostnader og det akkumuleres en mindreinntekt (fordring på 

kundene) og ekstra overskudd i selskapet. Det femte året blir det høye avbruddskostnader og 

inntekten reduseres mye. Det oppstår da en merinntekt (gjeld til kundene) og et lavt 

overskudd (evt. underskudd) i selskapet. Merinntekten avregnes mot den akkumulerte 

mindreinntekten fra årene før. Sett over perioden har selskapets inntekter og overskudd vært 

som før KILE blir innført. 

Dersom det store avbruddet kommer første år har selskapet ikke noe akkumulert overskudd 

å tære på. Dette er imidlertid ikke et problem likviditetsmessig. Inntektsrammereduksjonen 

fører til at det automatisk oppstår en gjeld til kundene. Denne gjelden vil forsvinne over tid 
dersom selskapet fortsetter å holde overføringstariffene på samme nivå. 

Konklusjoner 

Som en oppsummering av de langsiktige og kortsiktige virkningene av KILE kan man si: 

• KILE sørger for at det blir større samsvar mellom bedriftsøkonomiske og samfunns

økonomiske riktige beslutninger. Dersom det er lønnsomt for nettselskapet å endre 

nivået på leveringspåliteligheten så vil de gjøre det, og dette fører til en lavere 

totalkostnad for samfunnet. 

• Dersom leveringspåliteligheten synker over tid så synker også overføringstariffene. 

Dersom leveringspåliteligheten øker over tid så øker overføringstariffene. Dersom 

nivået på leveringspåliteligheten ikke ventes å endre seg over tid i forhold til forventet 

ILE som er beregnet ved innføring av ordningen, så skal nettselskapet ikke endre 

overføringstariffene. 

• Den årlige likviditeten til nettselskapet vil ikke endres selv om avbruddskostnadene 
varierer betydelig fra år til år. 

Selv om selskapets inntekter og overskudd varierer fra år til år, vil de over tid være på 

samme nivå som før innføringen av KILE dersom det varige nivået på leverings

påliteligheten forblir som forventet. 

• Om nettselskapet på grunn av sine rammevilkår er mye eller lite utsatt for avbrudd har 

ingen betydning for konklusjonene over. Den forventede avbruddskostnaden som 

inntektsrammene skal justeres opp med skal avspeile slike forskjeller. 

For at KILE skal virke etter sin hensikt, er det viktig at avbruddssatsene avspeiler 

sluttbrukernes marginale avbruddskostnad. For å sikre at nettselskapet ikke kommer 

dårligere økonomisk ut etter innføringen av KILE, er det viktig at forventet nivå på ILE og 

avbruddskostnad settes så riktig som mulig. For insentivene i ordningen er dette ikke viktig. 
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2.2.2 Regnskapsmessig håndtering av KILE 

Inntektsendringen pga KILE skal ikke berøres av effektivitetskrav, endringer i levert energi 

eller konsumpriser som påvirker den "ordinære" inntektsrammen. Overføringstariffene skal 

ikke endre seg med mindre man forventer en varig endring i sluttbrukernes avbrudds

kostnader i forhold til forventet nivå på ILE. Justert tillatt inntekt vil derfor ikke bli økt 

direkte med forventet KILE-beløp ved innføringen av det nye regelverket. Det blir fattet 

vedtak om hva forventet KILE-beløp er for det enkelte selskap når KILE innføres, men 

selskapets tillatte inntekt vil bli definert som justert tillatt inntekt (slik den er i dag) pluss 

avviket mellom forventet og faktisk KILE-beløp. I den økonomisk-/tekniske rapporteringen 
til NVE og SSB fra og med 2001 vil KILE bli behandlet i ny note 4.5 som dreier seg om 

nettinformasjon og note 5, som gjelder beregning av årets mer-/mindreinntekt, samt 

beregning av saldi for mer-/mindreinntekt. 

Ny note 4.5 
For synliggjøre "KILE-effekten" på regnskapet vil det fra 2001 inngå en egen note i den 

økonomiske og tekniske rapporteringen til NVE og SSB vedrørende KILE. Denne noten (det 

vil være en note for hvert nettnivå) vil komme inn under note 4 og et utkast til denne er 
gjengitt nedenfor. 

I denne noten vil posten "Forventet KILE-beløp" være lagt inn på forhånd av NVE, på 

samme måten som den justerte tillatte inntekten er det i note S.l i dagens 

rapporteringsprogram. 

Konsesjonærene skal selv fylle ut postene knyttet til faktisk ikke levert energi (ILE) og 

KILE. Her vil de to øverste linjene være basert på NVEs avbruddssatser multiplisert med 

ILE. Den tredje linjen må fylles ut av nettselskapet på bakgrunn av informasjon om hvilke 

kompensasjonsbeløp det har utbetalt i forbindelse med individuelle avtaler som er inngått i 

henhold til § x-S og hvilke mengder ILE som er omfattet av disse. I den fjerde linjen fyller 

man inn eventuell mengde ILE som man etter vedtak av NVE har fått unntatt fra KILE. De 

tre øverste linjene vil da til sammen gi det totale faktiske KILE-beløpet. Nettselskapet må 

sørge for at ILE størrelsene i noten er i overensstemmelse med opplysningene de har gitt i 

forbindelse med avbruddsrapporteringen til NVE. 

I linjen for individuelle avtaler skal det i kolonnen for KILE stå det beløpet som 

nettselskapet har betalt i kompensasjon til sluttbrukere med en slik avtale. Denne 

kompensasjonen kan ikke kostnadsføres på ordinær måte i selskapets regnskaper. Ellers vil 

selskapets resultat blir redusert to ganger: først gjennom en inntektsreduksjon lik 

kompensasjonsbeløpet og deretter gjennom en kostnadsøkning av tilsvarende størrelse. For å 

hindre dette vil kompensasjonsbeløp i forbindelse med KILE trekkes fra post 320 "Salg av 

overføringstjenester / leieinntekter". Dette vil bli gjort automatisk i regnskapsprogrammet. 

Det understrekes at det kun er kompensasjoner i henhold til individuelle avtaler i forbindelse 

med KILE som skal føres som fradrag i inntektene. Andre kompensasjoner/erstatninger skal 

kostnadsføres på vanlig måte. 

Faktisk KILE-beløp, som er lik total faktisk KILE, vil bli trukket fra forventet KILE-beløp 

for konsesjonæren, og resultatet av dette regnestykket vil være den summen man finner i 

KILE-effekt på mer-/mindreinntekt. Det faktiske KILE-beløpet vil også bli overført note 
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5.1, der den vil inngå som en del av beregningen av årets totale mer-/mindreinntekt for 
selskapet. 

Dersom faktisk KILE-beløp overstiger forventet KILE-beløp vil dette gi seg utslag i form av 

en merinntekt (konsesjonæren skylder kundene penger). Tilsvarende vil man få en 

mindreinntekt (kundene skylder konsesjonæren penger) om faktisk KILE-beløp er mindre 

enn forventet KILE-beløp. 

I følge forslaget til endring av § 8-4 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet skal den delen 

av mer-/mindreinntektssaldoen som oppstår pga KILE ikke styres mot null hvert år, men 

sees i sammenheng med hvordan faktisk KILE-beløp påregnes å utvikle seg over tid i 

forhold til forventet KILE-beløp. øvrig mer-/mindreinntekt skal håndteres som før. 

Nederst i noten vil det som illustrasjonen viser være en oversikt over akkumulerte størrelser 

for KILE. Denne er lagt inn slik at det skal være enkelt å kunne holde oversikt over "KILE

saldoen" isolert sett, og ikke bare som en del av mer-/mindreinntektssaldoen i note 5. I 

denne oversikten vil en positiv saldo bety at en har en mindreinntekt på KILE. Tilsvarende 

vil en negativ saldo indikere at en har en merinntekt på KILE. Dersom man ikke forventer 

en varig endring av nivået på leveringspåliteligheten, skal man ikke forsøke å styre denne 

delen av mer-/mindreinntekten mot null. Over tid så vil den nulles ut av seg selv. 

Note 5.1 
Som det fremgår av "nye" note 5.1 vil den eneste endringen her være at man i linjen under 

den fordelte tillatte inntekten får inn to linjer som hentes fra KILE noten (4.5 a, b eller c), 

hvor forventet KILE-beløp og årets faktiske KILE-beløp kommer inn. 
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Når det gjelder forventet KILE-beløp vil NVE gjøre vedtak for hvert nettnivå, slik at denne 

linjen vil være ferdig utfylt når konsesjonærene mottar regnskapsprogrammet. Denne 

oppjusteringen vil så bli slått sammen med den fordelte tillatte inntekten, deretter vil beløpet 
for faktisk KILE-beløp bli trukket fra. 

Etter dette vil årets mer-/mindreinntekt bli beregnet som normalt med justeringer for 
tilbakeført mer-/mindreinntekt og tilbakeførte renter av mer-/mindreinntekt, og tillegg for 
kostnader ved overliggende nett. 

N()te;5~1-Beregningavårets. mer-/mind reinntekt 

Bereg,..et .. mel'..Jn1irad.reinntekt.·o\,ertøresålJtom.atis~.til.note·.5.2 

Beregnet mindreinntekt 

2.2.3 Hva omfattes av KILE? 

Den 22.10.1999 sendte NVE på høring forslag til endring av forskrift om kontroll av 

nettvirksomhet. Endringen omfattet forhold som måtte på plass med hensyn til innføringen 

av KILE. Endringene trådte i kraft 01.01.2000 og var direkte rettet mot den årlige 
avbruddsrapporteringen til NVE. 

KILE omfatter alle avbrudd som resulterer i ikke levert energi (ILE) i henhold til nåværende 
§ 6-2 annet ledd punktene 12-15 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Dette innebærer: 

• ILE på grunn av varslede og ikke varslede avbrudd over 3 minutter som skyldes 
hendelser i eget og andres nett omfattes av ordningen 
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• ILE beregnes som mengde energi som ville ha blitt levert til sluttbruker dersom 

avbruddet ikke hadde inntruffet. Beregningsmetoden er standardisert og skal følge 
FASIT-spesifikasjonen. 

• ILE skal generelt ikke beregnes for sluttbrukere med avtale om utkoblbar overføring i 

henhold til § 14-1 i forskriften. ILE skal dog beregnes i den avtalte varslingstiden. 

Høringsinstanser i tidligere høringer har bemerket at ikke levert energi som følge av avbrudd 
som varer lenger enn 3 minutter ikke ivaretar alle aspekter ved leveringskvaliteten. Det vil 

være slik at andre kvalitetsparametre kan bety mer for kunden, eksempelvis kan 

spenningsvariasjoner og kortvarige avbrudd gi vel så store kostnader for næringsvirksomhet 

som avbrudd av lengre varighet. Enkelte høringsinstanser har vært i tvil om insentiv

regulering vil være den rette metoden å ivareta kvalitetsaspektet på. Enkelte har ment at 

eksplisitte krav tilleveringskvalitet vil være bedre. 

NVE er ikke uenig i at også andre parametre for leveringskvalitet enn lange avbrudd har 

betydning for kunden. På sikt vil derfor også andre parametre kunne bli omfattet av KILE. 

A v praktiske, økonomiske og teknologiske hensyn er det imidlertid etter NVEs mening ikke 

hensiktsmessig å inkludere andre parametre allerede nå. NVE mener det riktige vil være å gå 

skrittvis frem, blant annet for å skaffe erfaring og et bedre beslutningsgrunnlag for 
fremtidige forbedringer i ordningen. 

Etter NVEs vurdering vil det å stille eksplisitte krav tilleveringskvaliteten reise de samme 

prinsipielle problemer som en insentivordning, samt i tillegg skape en del nye utfordringer: 

• Hvordan fastsette riktige nivåer for de ulike parametrene for leveringskvalitet ? 

Hvordan ta hensyn til at kostnader ved å tilby en gitt leveringskvalitet varierer avhengig 
av geografi, topografi, befolkningstetthet, m.v ? 

• Hvordan ta hensyn til at kundene har ulike behov for leveringskvalitet? 

• Hvordan følge opp og kontrollere at kvalitetsstandarder etterleves? 

NVE vil utarbeide en forskrift om leveringskvalitet. En slik forskrift vil være et viktig 

supplement til insentivordninger som bl.a. KILE. I en slik forskrift vil det være naturlig å 

innarbeide bestemmelser om kvalitetparametre som ikke lett lar seg håndtere gjennom 

insentivmekanismer og bestemmelser om minstekrav etc. for å hindre uønskede situasjoner. 

Systemansvarlig konsesjonær og KILE 
Statnett er systemansvarlig konsesjonær. Den økonomiske reguleringen av Statnett foretas 

gjennom en inntektsramme som omfatter alle kostnader i forbindelse med monopol oppgaver 

i Statnett med unntak av nettapene i sentralnettet. For nettapene i sentralnettet er det en egen 

inntektsramme. Det er derfor naturlig at KILE også omfatter de samme monopoloppgavene 

under ett. 

Statnett vil være ansvarlig konsesjonær på linje med andre konsesjonærer. I tillegg vil det 

være ansvarlig for feil gjort av systemansvarlig, for eksempel feil i releplaner, personalfeil 

m.v. Det synes ikke å være naturlig at Statnett som systemoperatør skal være ansvarlig for 
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avbrudd som oppstår under revisjoner med mindre årsaken til avbruddet er feil oppstått i 

dets egne anlegg eller feil gjort av dets eget personale. 

Statnett har i forbindelse med en intern arbeidsgruppe utarbeidet en rapport: 

"Systemansvarlig nettselskap og KILE". Rapporten finnes i vedlegg 6, og vi viser til denne 

for nærmere redegjørelse for Statnetts syn. 

Statnett har inngått avtale med sluttbruker om bortkobling av last i spesielle situasjoner 

(BFK). Statnett betaler en kompensasjon til sluttbrukeren for å ha denne muligheten og en 

tilleggskompensasjon dersom frakobling faktisk foretas. Dersom ordningen ikke er utformet 
i strid med intensjonene i det foreslåtte regelverket eller gjeldende lover og forskrifter, er det 

rimelig å betrakte avtalene på linje med avtaler om utkoblbar overføring, jf. kapittel 2.2.4. 

NVE arbeider for tiden med flere forhold som berører systemansvaret. I det pågående 

arbeidet blir det sett på ulike virkemidler som kan være hensiktsmessige i forbindelse med 

håndhevelse av systemansvaret. Dette arbeidet vil bli sett i sammenheng med regelverket for 

KILE. 

2.2.4 Unntak fra KILE 

Med unntak av situasjoner med utkobling av sluttbrukere med avtale om utkoblbar over

føring foreslås det ingen generelle unntak fra KILE. Hovedgrunnen til dette er at den 

individuelle oppjusteringen av inntektsrammen vil fange opp normale variasjoner knyttet til 

værforhold osv. Se for øvrig vedlegget om KILE-ordningens rettslige grunnlag i kapittel 6 

for en diskusjon av dette. 

I NVE-rapport 17/98 er en ordning med et Øvre tak for KILE diskutert, og vi viser til denne 

for en nærmere gjennomgang. I rapporten er det konkludert med at et slikt tak vil ha svært 

ulik betydning for nettselskapene. Det er vurdert at minimums avkastningen og anledningen 

til å søke fritak i ekstremsituasjoner gir tilstrekkelig sikkerhet for nettselskapene. 

Utkoblbar overføring 

Ved situasjoner der sluttbrukere som har avtale om utkoblbar overføring får avbrudd, skal 

det ved beregning av mengden ILE ikke medtas energi som ikke er levert etter 

varslingstidens utløp. I varslingstiden skal ILE beregnes på vanlig måte. 

Det har i tidligere høringer fremkommet synspunkter på at det ikke kan være samfunns

messig korrekt å benytte samme avbruddssats for ikke varslet avbrudd for utkoblbart forbruk 

som for andre sluttbrukere. Bakgrunnen for NVEs forslag er at sluttbrukere med 

utkoblingsklausul også påregner at leveringen ikke blir avbrutt med mindre de får særlig 

varsel, i henhold til avtalen. Muligheten for utkobling medfører at netteier dimensjonerer 

nettet slik at det ikke nødvendigvis har kapasitet til dette forbruket ved topp last. Det betales 

derfor en lavere tariff for dette forbruket. Men kunder med utkoblbart forbruk har på lik linje 

med andre en forventning om kontinuerlige leveranser av energi, så lenge annet ikke blir 

varslet i henhold til utkoblingsklausulen. Driftsforstyrrelser som gir avbrudd i leveransene 

innenfor avtalt utkoblingsklausul vil derfor også medføre et tap for slike sluttbrukere. Etter 

utløpet av varslingstiden vil imidlertid sluttbrukeren som regel ha mulighet til å innrette seg 

etter situasjonen slik at avbruddskostnadene blir små. 
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Force majeure og tredjepart 

Det har kommet mange synspunkter på at forhold som ligger utenfor nettselskapets kontroll 

bør holdes utenfor KILE. Som eksempler nevnes avbrudd forårsaket av værforhold etc. 

(force majeure) eller tredjepart. NVE har ikke funnet det riktig å gi generelle fritak for slike 

situasjoner. Hovedgrunnene til dette er: 

Det finnes ingen klar definisjon av hva som er force majeure i forhold til KILE og dens 
hensikt. 

• Det er en sammenheng mellom hvordan nettselskapet opptrer og avbruddshyppighetl
varighet både på kort og lang sikt. Dette gjelder selv i situasjoner hvor den 
bakenforliggende årsaken for avbruddene er værforhold eller tredjepart. 

• Den oppjustering av inntektene som skal foretas når KILE innføres vil måtte basere seg 

på datamateriale som inneholder alle avbrudd som er forårsaket av alle mulige forhold, 

inklusiv værforhold og tredjepart. 

En rettferdig og konsistent praktisering av regelverket er avhengig av at det er enkelt å 

avgrense unntakstilfellene etter objektive kriterier, slik at det blir en lik og rettferdig 

behandling av alle everkene. I tillegg må det være mulig å kontrollere i ettertid at de 

rapporterte unntakstilfellene er reelle. I praksis er begge disse forutsetningene vanskelig å 
oppfylle, dersom det gis et generelt unntak for alle årsaker utenfor netteiers kontroll. 

Det er en sammenheng mellom avbruddshyppighetl-varighet og hvordan nettselskapet 
opptrer både på kort og lang sikt. Dette gjelder så vel i områder hvor klimaet er hardt som i 

områder hvor klimaforholdene er lettere. I værharde strøk er sannsynligheten for avbrudd 

større enn i mindre værharde strøk gitt at nettene er like. Nettselskapene i værharde områder 

bygger sitt nett slik at det skal tåle en større påkjenning i form av storm og uvær nettopp av 

denne grunn. Dersom tilstanden til nettet svekkes på grunn av elde eller forsømt 

vedlikehold, øker sannsynligheten for avbrudd. For gitte klimaforhold vil derfor 

sannsynligheten for avbrudd være en funksjon også av nettselskapets beslutninger. Også i et 

mer kortsiktig perspektiv vil nettselskapet kunne påvirke avbruddskostnadene. Gjennom 

utforming av vedlikeholdsplaner, vaktordninger og plassering av sonekontorer og lignende 

kan nettselskapet påvirke både avbruddshyppigheten og avbruddsvarigheten. Dette er viktige 

virkemidler for nettselskapet. 

Det finnes selvsagt situasjoner der nettselskapet ikke kan gjøre noe for å hindre avbrudd. 

Likeledes finnes det situasjoner hvor værforholdene er så ekstreme at når et avbrudd først 

har funnet sted, så vil det ikke være mulig eller forsvarlig å få utbedret feilen umiddelbart. 

Dette resulterer i at avbruddets varighet blir lengre enn under mindre ekstreme forhold. Det 

er imidlertid viktig å huske at i de beregningene som skal utføres for å fastsette forventet 

avbruddskostnad i det enkelte selskap, så vil selskapets rammevilkår i form av klima etc. 

være tatt hensyn til. Dersom storm og uvær er en vanlig foreteelse i et nettselskaps 

forsyningsområde, så vil dette inngå i forventet ILE. Modellen som skal benyttes for 

beregning av ILE i det enkelte selskap, vil ta hensyn til alle "normale variasjoner" i det 

enkelte nettselskap selv om disse "normale variasjonene" kan fortone seg som nokså 

ekstreme. 
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Når det gjelder forholdet til tredjepart så vil alle avbrudd som er forårsaket av disse ligge 
inne i beregningen av forventet avbruddskostnad. Etter NVEs syn kan man ut fra den 
statistikk som foreligger ikke på en god måte rendyrke tredjeparts påvirkning på ILE. 

Selv om man for hvert selskap kunne beregne ILE forårsaket av force majeure situasjoner 

eller tredjepart så vil dette ikke ha noen netto virkning for KILE. Faktisk KILE vil bli 

mindre, men samtidig vil forventet KILE også bli lavere. Inntektsendringen for nettselskapet 

vil være lik differansen mellom disse to, og den forblir uendret over tid. Hvis de omtalte 

situasjonene kunne holdes utenfor ville imidlertid de årlige variasjonene bli mindre, men 
driftsresultatet over tid blir det samme. 

Siden hovedvirkningen av KILE-ordningen ikke endres av et generelt fritak for spesielle 
situasjoner, og de administrative kostnadene med å praktisere og kontrollere at ikke KILE

ordningen uthules kan antas å bli høye, finner NVE det ikke riktig å ha slike generelle 

unntaksbestemmelser. 

Unntak for ekstraordinære forhold 

NVE erkjenner imidlertid at ekstraordinære omstendigheter - som for eksempel 

naturkatastrofer og ekstreme værsituasjoner - i konkrete tilfeller vil kunne gjøre det rimelig 
å gi dispensasjon ut fra en skjønnsmessig vurdering. NVE vil vurdere slike konkrete tilfeller 

i forhold til dispensasjonsbestemmelsen i § 17-2 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. 
Vilkåret for å kunne dispensere er at vi har å gjøre med "særlige tilfeller." Det er naturlig å 
betrakte dispensasjonsregelen som en sikkerhetsventil myntet på situasjoner som virker 

urimelige sett i forhold til forventet KILE-beløp sett over tid og formålet med KILE
ordningen. 

Ut fra det som tidligere er sagt så vil det ikke være mulig å fastsette bestemte regler for 

hvilke situasjoner som det vil bli gitt dispensasjon for. Situasjonene må vurderes fra sak til 
sak. Det er grunn til å tro at det etter noe tid vil være festet seg en praksis som vil være 
retningsgivende for saksbehandlingen. Det er likevel noen hovedmomenter som vil være 

nødvendig å vurdere i alle saker: 

• Kan hendelsen med rimelighet sies å være omfattet av beregningen av forventet ILE 
som ble foretatt ved innføringen av KILE når denne sees over tid? 

• Kunne nettselskapet ha redusert omfanget av ILE ved tiltak på kort eller lang sikt som 

for samfunnet hadde gitt lavere kostnader? 

• Bidrar KILE til at leveringskvaliteten optimaliseres når regelverket anvendes på 
situasjoner av samme karakter? 

Som tidligere nevnt vil unntaksbestemmelsen være knyttet til omstendigheter som er 

ekstraordinære og som ikke med rimelighet kan sies å være dekket innenfor inntektsrammen 
når denne er justert i forbindelse med KILE. Slike ekstraordinær omstendigheter som det 
kan være aktuelt å vurdere er for eksempel: 

• Naturkatastrofer som det ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv ikke er lønnsomt å 

gardere seg mot. 
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• Uforutsigbar lokal ekstremsituasjon som det ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv 

ikke er lønnsomt å gardere seg mot - for eksempel et fartøy som ødelegger en normalt 

godt sikret og vedlikeholdt sjøkabel og hvor erstatning for avbruddskostnadene ikke 

oppnås. 

• Store, uforutsigbare nettsammenbrudd som følge av ekstrembelastning i hovednettet. 

• Tvangsmessig utkobling av forbruk for å hindre nettsammenbrudd - for eksempel ved 

effektknapphet. 

• Avbrudd som følge av uforutsigbart bortfall av innmating fra produksjon som det ut fra 

et samfunnsøkonomisk perspektiv ikke er lønnsomt å gardere seg mot. 

• Ekstremsituasjon som følge av skade forvoldt av tredjepart og hvor erstatning for 

avbruddskostnadene ikke kan oppnås. 

Vi viser for øvrig til vedlegget i kapittel 6 som omfatter det rettslige grunnlaget for KILE

ordningen for ytterligere informasjon. 

2.2.5 Forholdet mellom konsesjonærer 

I det foreslåtte regelverket skilles det på to typer konsesjonærer: berørt konsesjonær og 

avbruddsansvarlig konsesjonær. Avbruddsansvarlig konsesjonær er det nettselskap som får 

endret sin tillatte inntekt ved avbrudd. Berørt konsesjonær er det nettselskap hvor slutt

brukere som opplever avbrudd er tilknyttet. I de fleste situasjoner vil det berørt og ansvarlig 

konsesjonær være den samme. Det er berørt konsesjonæren som vet, eller burde vite, hvilke 

sluttbrukere som er berørt. Det er også berørt konsesjonær som kan beregne ILE og 

avbruddskostnader, og som kan identifisere hvem andre enn selskapet selv som kan være 

årsak til avbruddet. Berørt konsesjonær er derfor å anse som avbruddsansvarlig konsesjonær 

med mindre han kan dokumentere at årsaken til driftsforstyrrelsen ikke ligger i egne anlegg 

eller systemer/rutiner eller hos tredjepart. Denne bestemmelsen er viktig for at det ikke skal 

oppstå situasjoner hvor ingen tar initiativet til å finne ut hvem som er ansvarlig for 

avbruddet. 

For å lette arbeidet for berørt konsesjonær med å identifisere ansvarlig konsesjonær, er det 

foreslått en plikt for alle som har en hendelse i sitt nett om å varsle alle potensielt berørte 

nettselskap om hendelsen. Den berørte konsesjonæren må finne ut om hendelsen har medført 

avbrudd hos sine sluttbrukere og evt. varsle den ansvarlige om det beregnede KILE-beløpet i 

sitt nett. Det er rimelig at avbruddsansvarlig konsesjonær på oppfordring kan be om at berørt 

konsesjonær dokumenterer beregningsgrunnlaget for ikke levert energi og evt. 

avbruddssatser siden opplysningene vil medføre at inntektsrammen hans blir redusert. 

Det vil være opp til nettselskapene selv å etablere rutiner for varsling av hendelser og 

rapportering av ILE/KILE mellom berørt og ansvarlig konsesjonær. Et slikt varslings

/rapporteringssystem vil sannsynligvis fungere best dersom bransjen utarbeider 

standardformularer og -rutiner som flest mulig finner det fornuftig å innrette seg etter. 

De ILE-mengder og KILE-beløp som skyldes avbrudd hos sluttbrukere i andres nett enn ens 

eget må oppgis i den årlige regnskapsrapporteringen til NVE i tillegg til ILE/KILE hos 
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sluttbrukere i eget nett. Dette er nødvendig for at NVE skal kunne beregne og kontrollere 

samlet KILE-beløp for avbruddsansvarlig konsesjonær. NVE vil kontrollere ILE opp mot 
avbruddsrapporteringene til berørte konsesjonærer. Disse oppgir total mengde ILE fordelt på 
varslede og ikke varslede langvarige avbrudd for avbrudd som skyldes hendelser i andres 
nett per nettselskap. Ved uoverensstemmelser vil konsesjonærene bli varslet. 

Plassering av ansvar 

Som det fremgår av forslaget til regelverk er det berørt konsesjonær som plikter å 

identifisere hvem som er ansvarlig for den hendelse som har utløst KILE. Dette må ikke 

forstås slik at en potensiell ansvarlig konsesjonær er uten plikter i KILE-sammenheng. Når 
berørt konsesjonær kontakter det selskap som han antar er ansvarlig, så plikter denne å 
bekrefte eller avkrefte sitt ansvar. Det er rimelig at berørt konsesjonær, dersom den han 
mener er ansvarlig avkrefter sitt ansvar, kan kreve at en slik avkreftelse dokumenteres. Det 

vil således være opp til konsesjonærene seg i mellom å plassere ansvaret der det hører 
hjemme i henhold til intensjonene med KILE. Statnett SF har tidligere hatt en prøveordning 

med kompensasjon for ikke levert energi. De utarbeidet på bakgrunn av sine erfaringer et 
forslag til regelverk for plassering av ansvar. En noe omarbeidet versjon av dette forslaget 

kan danne grunnlaget for konsesjonærenes arbeid med ansvarsfordeling. I tekstboksen 

nedenfor er det gitt et forslag til retningsgivende kriterier for plassering av ansvar som 

konsesjonærene kan benytte. Dette forslaget må sees på som et hjelpemiddel for 
konsesjonærene, og har ingen rettslig status. 

Det kan oppstå tilfeller der konsesjonærene ikke blir enige om hvor ansvaret skal plasseres. 

Når slike tilfeller oppstår kan forholdet bringes inn for NVE for avgjørelse. Før NVE 

behandler en slik sak skal konsesjonærene ha forsøkt å løse ansvarsproblemet seg imellom. 
Den dokumentasjon som konsesjonærene har utvekslet seg i mellom om situasjonen, må 
følge en slik anmodning om løsning av tvistesak. 

Forslag til retningsgivende kriterier for plassering av ansvar 

Der hvor det er flere netteiere involvert må det i hvert enkelt tilfelle vurderes hvordan ansvar 

for ILE skal fordeles. Det bør tas utgangspunkt i følgende regler med nettselskap A og B: 

(a) Ved feil på anlegg/utstyr eid av A er det A alene som er ansvarlig konsesjonær 

(b) Ved feil på anlegg/utstyr eid av A (med korrekt frakopling av anlegg/utstyr A) som ikke 

ville ført til ILE alene og feil/feilfunksjon/påfølgende feil på anlegg/utstyr eid av B, er B 
ansvarlig konsesjonær. 

(c) Ved feil på anlegg/utstyr eid av A og påfølgende korrekt utkopling/utløsning (av reIe) av 

anlegg/utstyr eid av B er det A som er ansvarlig konsesjonær med mindre 
fellesnettoperatør også er involvert og har delansvar. 

(d) Ved feil på anlegg/utstyr eid av A og revisjon på anlegg/utstyr B er det A som er 
ansvarlig konsesjonær. (Det bør imidlertid vurderes om nettskaper som deltar i fellesnett 
er best tjent med at man deler ansvaret og blir enige om dette på forhånd.) 
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Forslag til retningsgivende kriterier for plassering av ansvar forts. 

(e) Ved feil/feilfunksjon på anlegg/utstyr eid av A og feil/feilfunksjon på anlegg/utstyr eid 

av B, er A og B ansvarlig for hver sin del av ILE. 

Fordelingen fremkommer som følger: 

- Finn forventet ILE for den første feilen dersom denne hadde oppstått alene. 

- Vedkommende netteier blir ansvarlig for denne mengden ILE 

- Den andre netteier blir ansvarlig for resten av total mengde ILE for avbruddet 

(f) Ved feil i relt5planer i hovednettet, eller tilfeller der det gjøres feil av systemansvarlig i 

driftsøyeblikket, er systemansvarlig ansvarlig konsesjonær. 

2.2.6 Avbruddssatser 

NVE vil fastsette avbruddssatser og størrelsen på forventet ILE ved enkeltvedtak når KILE

ordningen trer i kraft. Avbruddssatsene vil være basert på resultatene fra SNF-undersøkelser 

av kunders avbrudds- og avsavnsverdier foretatt i perioden 1989 - 1991, [4] - [6]. 

NVE har ikke funnet det hensiktsmessig å innarbeide avbruddssatsene i selve forskriften i 

denne omgang. Grunnen til dette er at man anser det som nødvendig at det innenfor en 

relativt kort tidshorisont gjennomføres nye analyser av sluttbrukernes avbruddskostnader og 

avsavnsverdier i lys av ny kunnskap. Det er grunn til å tro at en ny analyse vil føre til 
endrede og mer korrekte avbruddssatser. Videre kan det hende at man gjennom slike 

analyser finner at avbruddssatsene bør differensieres i flere sluttbrukergrupper enn de gjøres 

i dag eller at de bør skilles på geografisk beliggenhet eller lignende. For å unngå unødvendig 

mange forskriftsendringer, vil det derfor være mer hensiktsmessig å behandle avbrudds

satsene som enkeltvedtak. Først når avbruddssatsene har funnet sin endelige form og 

fremtidige endringer vil dreie seg om periodiske revisjoner av størrelsen på enkeltsatsene, så 

vil det være naturlig å vurdere om det er mest hensiktsmessig å gjøre avbruddssatsene til en 

del av forskriften. Det vil selvsagt være de samme krav til forarbeider i forbindelse med fast

settelsen av avbruddssatsene enten de blir fattet i enkeltvedtak eller er fastsatt i forskrift. 

KILE har som hensikt å gi økonomiske insentiver til at nettselskapene skal foreta beslut

ninger som gir så lave kostnader som mulig i samfunnsøkonomisk forstand. De samfunns

økonomiske kostnadene er både selskapets egne kostnader i forbindelse med drift, vedlike

hold og investeringer samt sluttbrukernes avbruddskostnader. 

For å kunne fastlegge en optimalleveringspålitelighet, dvs. en pålitelighet som er tilpasset 

sluttbrukernes og nettselskapets avbruddskostnader, er det nødvendig at sluttbrukernes 

spesifikke avbruddskostnader er kartlagt. Avbruddskostnadene er nødvendig for to formål: 

for optimal dimensjonering av nivået på drifts-, vedlikeholds- og investeringskostnader og 

for beregninger i forbindelse med KILE. 

KILE-regelverket er knyttet opp mot ikke levert energi (ILE). Sluttbrukernes spesifikke 

avbruddskostnad må derfor fastsettes som en avbruddssats per kWh ILE. Ideelt sett burde 

hver enkelt sluttbrukers spesifikke avbruddskostnad kartlegges. En slik kartlegging vil 

imidlertid være svært kostnadskrevende og er neppe lønnsom for samfunnet. NVE foreslår 
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derfor å beregne standard avbruddssatser for grupper av sluttbrukere. For store sluttbrukere 
kan det imidlertid være fornuftig å kartlegge kostnadene. I regelverket åpnes det derfor for at 

nettselskap og store sluttbrukere kan inngå individuelle avtaler som resulterer i en annen 
avbruddssats enn standardsatsene dersom sluttbrukerens spesifikke avbruddskostnad 
kartlegges og dersom sluttbrukeren kompenseres direkte i henhold til disse spesifikke 

avbruddskostnadene. NVE har funnet det hensiktsmessig å omtale satsene som benyttet i 

forbindelse med individuelle avtaler for kompensasjonssatser for å markere at de er knyttet 
opp mot en kompensasjon. 

Avbruddskostnadene kan være avhengig av flere faktorer: kundetype, avbruddsvarighet, om 
avbruddet er varslet eller ikke varslet, osv. SNF-undersøkelsen rapporterer gjennomsnittlig 
avbruddskostnad for fire kategorier av kunder. På bakgrunn av signaler vi har fått fra 
bransjen i forbindelse med flere EnFO-seminarer om at ordningen i første omgang bør 

gjøres så enkel som mulig, har NVE valgt å fastsette avbruddssatser for to sluttbruker
grupper med to satser for hver gruppe: en for varslet og en for ikke varslet avbrudd. Vi har 

sett det som naturlig å slå sammen husholdning, jordbruk og fritidsboliger i en gruppe og å 
holde andre kunder i en gruppe. I NVEs høring i 1998 foreslo vi, basert på SNF

undersøkelsene, å sette avbruddssatsene til husholdninger og jordbruk til kr 2,-/1,40 for 

henholdsvis ikke varslede og varslede avbrudd. For andre sluttbrukere (industri, handel og 
tjeneste) foreslo vi kr 35,-/24,50. Vi viser til NVE-rapport 17/98 [1] for en omtale av disse 
beregningene. 

SEfAS har foretatt en gjennomgang av SNF-undersøkelsene og kommet til at de satsene som 

ble beregnet i forbindelse med NVEs høring i 1998 er for lave. SEfAS foreslår følgende 
avbruddssatser: 

A vbruddssatser, krik Wh 

Sluttbrukergruppe Ikke varslede avbrudd Varslede avbrudd 
Jordbruk kr 4,- kr 4,-
Husholdning 
Industri kr 50,- kr 35,-
Handel 02 tjeneste 

SEfAS sitt forslag bygger på det samme grunnlagsmaterialet som NVE har benyttet, men de 
har lagt andre forutsetninger til grunn for sine beregninger. NVE har på bakgrunn av SEfAS 

sitt innspill funnet grunn til å tro at de avbruddssatsene som tidligere har vært foreslått er for 
lave. Dersom dette er tilfelle kan nettselskapene på lang sikt få feil signaler om riktig nivå på 

leveringspåliteligheten. NVE finner det derfor riktig å foreslå at forslaget til SEfAS legges 
til grunn i KILE. 

SEfAS sitt innspill på avbruddssatser er vedlagt i form av et notat i kapittel 6. Vi viser til 

dette notatet og de bakenforliggende SNF-rapportene for nærmere informasjon om 

avbruddssatser/-kostnader og avsavnsverdier. 

2.2.7 Individuelle avtaler 

Når det er inngått en individuell avtale i henhold til forslagets § x-5, skal avbruddssatsene 
settes lik de avtalte kompensasjonssatsene dersom disse er forskjellig fra standardsatsene 
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fastsatt av NVE. Dersom den avtalte satsen er lavere enn standardsatsene, betyr dette at 

faktisk KILE-beløp for selskapet blir lavere enn om det ikke hadde en slik avtale. Denne 

anledningen til å operere med en lavere sats er knyttet opp mot at selskapet må utbetale en 

kompensasjon lik KILE-beløpet til sluttbrukeren. Hvis kompensasjonsbeløpet kostnadsføres 

innenfor inntektsrammen vil virkningen på selskapets driftsresultat bli dobbelt så stor som 

tiltenkt. Først reduseres inntekten med en størrelse som er lik kompensasjonsbeløpet, 

deretter øker kostnaden med det samme beløpet. For å unngå dette så må kompensasjoner 

som er utbetalt i forbindelse med KILE føres som en reduksjon i overføringsinntektene. 

Regnskapsprogrammet til NVE vil bli utformet slik at dette foretas automatisk. 

A vbruddssatsene skal i størst mulig grad avspeile sluttbrukernes spesifikke 

avbruddskostnad. Siden det i KILE vil bli benyttet standardsatser som skal representere 

sluttbrukergruppenes gjennomsnittlige avbruddskostnad, så vil det være tilfeller hvor det er 

avvik mellom den faktiske avbruddskostnaden og den antatte avbruddskostnaden som ligger 

til grunn for KILE. Dette kan føre til at leveringspåliteligheten blir for høy eller for lav i 

forhold til det samfunnsøkonomisk optimale. 

Dersom sluttbrukerens spesifikke avbruddskostnad er høyere enn avbruddssatsene, så vil 

leveringspåliteligheten bli lavere enn det som er optimalt i samfunnsøkonomisk forstand. 

Dersom sluttbrukeren imidlertid har betalingsvillighet for enn høyere leveringspålitelighet 

enn gjennomsnittet, så vil han kunne inngå avtaler med nettselskapet om ordninger som gir 

han den leveringspålitelighet han ønsker. Sluttbrukeren betaler da selv for den økte 

leveringspåliteligheten. 

Dersom sluttbrukerens spesifikke avbruddskostnad er lavere enn avbruddssatsene, så vil 

leveringspåliteligheten bli høyere enn det som er optimalt i samfunnsøkonomisk forstand. 

Det er imidlertid ikke grunn til å tro at hverken kunde eller nettselskap vil ta initiativet til å 

inngå avtaler om tiltak som kan føre til lavere leveringspålitelighet uten at de har en gevinst 

ved den. Det er derfor åpnet for at det kan inngås individuelle avtaler mellom nettselskap og 

enkelte sluttbrukere som fører til at avbruddssatsene som benyttes i KILE blir redusert til et 

nivå som er lik sluttbrukerens spesifikke avbruddskostnad. Det er knyttet spesifikke krav til 

form og innhold i slike avtaler. Dette må ikke forstås som en generell innskrenkning av 

partenes rett til å inngå avtaler, men som krav som må være oppfylt dersom NVE skal ta 

hensyn til avtalene i forbindelse med KILE. 

Kravene i forbindelse med individuelle avtaler er innført for å hindre at KILE-ordningen 

uthules. Når KILE innføres vil forventet KILE-beløp bli fastsatt for hvert selskap. Dette 

beløpet vil være basert på de standardsatser som er nevnt i kapitlet over. Dersom det åpnes 

opp for en generell anledning til å avtale lavere avbruddssatser vil man kunne komme i en 

situasjon hvor forventet KILE vil være høyere enn gjennomsnittlig faktisk KILE. Resultatet 

på kort sikt kan da bli at alle har den samme leveringspåliteligheten som før, men betaler 

generelt mer enn før. På lang sikt vil imidlertid de individuelle satsene, dersom de avspeiler 

de reelle avbruddskostnadene, gi riktige signaler. 

Det foreslås at det i første omgang åpnes for å inngå individuelle avtaler med store kunder: 

Sluttbruker med et årlig forbruk på 400000 kWh eller mer. En forutsetning for at en slik 

avtale kan inngås, er at sluttbrukerens spesifikke avbruddskostnad kartlegges på forhånd. 
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Avtalen skal være skriftlig og oppfylle nærmere angitte forrnkrav. Det er en betingelse at 
sluttbrukeren kompenseres direkte i henhold til denne spesifikke kostnaden når avbrudd har 

funnet sted. I forskriften blir betegnelsen kompensasjonssats benyttet for å understreke dette. 
Det er mulig å operere med ulike kompensasjonssatser for ulike tidspunkt for avbrudd for 

samme sluttbruker dersom disse avspeiler sluttbrukers spesifikke avbruddskostnad på de 
aktuelle tidspunktene. 

Inngåelse av avtaler som fører til individuelle avbruddssatser vil generelt føre til en økning i 

overføringstariffene. Gevinsten vil for nettselskapet være ILE multiplisert med differensen 

mellom standardsatsene og de individuelt avtalte satsene. Gevinsten vil nettselskapet måtte 
hente inn gjennom en generell økning av overføringstariffene. Det har vært vurdert å ikke 

tillate nettselskapene å beholde denne gevinsten. Nettselskapet vil imidlertid ha kostnader 
forbundet med inngåelse av slike avtaler. Dersom disse kostnadene ikke dekkes, vil de ikke 

ha direkte økonomiske insentiver til å inngå individuelle avtaler. Siden omfanget av slike 
avtaler må antas å være liten i forhold til den totale mengden ILE, vil virkningen på 

overføringstariffene være liten. 

For sluttbrukeren ligger gevinsten i at avtalen er knyttet opp mot en kompensasjon som 

denne mottar direkte. Dersom han ikke har en slik avtale, ville et avbrudd hos han isolert sett 

ha medført en reduksjon i nettselskapets inntekter og dermed en generell reduksjon i alle 

kunders overføringstariffer. Denne reduksjonen i tariffen ville for den aktuelle sluttbrukeren 
utgjøre svært lite i forhold til de avbruddskostnadene han har hatt. Hvis sluttbrukeren har en 
individuell avtale, vil han motta et beløp lik sine avbruddskostnader og dermed komme 

betydelig bedre ut. 

Det er et krav at den individuelle kompensasjonssatsen skal avspeile sluttbrukerens 

spesifikke avbruddskostnad. Dette er et viktig krav. Nettselskapet har større gevinst desto 

lavere den individuelle kompensasjonssatsen er. Sluttbrukeren har større gevinst desto 

høyere den avtalte satsen er. Nettselskapet vil derfor forsøke å forhandle frem en avtale som 
gir en kompensasjons som er mindre eller lik sluttbrukerens spesifikke kostnad. Selv om 

sluttbrukeren foretrekker så hØY sats som mulig vil han likevel ha en økonomisk gevinst for 
nær sagt enhver størrelse på satsen. Dette kan føre til at sluttbrukeren aksepterer en lavere 

kompensasjonssats enn det som tilsvarer hans spesifikke avbruddskostnad. Dette vil over tid 

føre til at nivået på leveringspåliteligheten blir lavere enn optimalt og at man får en uønsket 

virkning på overføringstariffene. Nettselskapet er forpliktet til å gjøre det de kan for at 

kompensasjonssatsene bli riktige. Dersom dette viser seg ikke å være tilfelle, vil NVE kunne 

se bort i fra den individuelle avtalen i forbindelse med KILE. Dette kan i såfall få 
økonomiske konsekvenser for nettselskapet. 

2.2.8 Beregning av forventet KILE-beløp/avbruddskostnad 

Som illustrert i kapittel 2.2.1 vil det være nødvendig å beregne forventet KILE-beløp for det 
enkelte selskap når KILE innføres. Forventet KILE-beløp skal være lik gjennomsnittet av 
sluttbrukernes samlede avbruddskostnad som man kan forvente at selskapet blir ansvarlig 

for. Forventet KILE-beløp vil beregnes ut fra de standard avbruddssatser som er beskrevet i 
kapittel 2.2.5 og en individuell beregning av forventet nivå på ikke levert energi. 
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SEfAS utførte et prosjekt for NVE i 1998 som gikk ut på å finne en metode for oppjustering 

av nettselskapenes inntektsrammer i forbindelse med den tidligere foreslåtte kompensasjons

ordningen for ikke levert energi. Prosjektet er dokumentert i SEfAS-rapport TR F 4711, [9]. 

NVE har i samarbeid med Enfo funnet det riktig å arbeide videre med en slik oppjustering. 

Enfo har derfor engasjert ECON til å foreslå en modell for beregning av forventet ILE i 

distribusjonsnettene. NVE bidrar med data og faglige innspill overfor ECON. ECONs 

arbeide er ikke ferdigstilt, men er forventet ferdig i slutten av mai 2000. ECONs modell og 

dens data og resultater vil bli forelagt konsesjonærene for uttalelse. I tekstboksen nedenfor 

gjengis et utdrag fra et foreløpig notat fra ECON om prosjektet som de utfører. 

ECON: Utdrag fra foreløpig notat om beregning av forventet ILE 

Målet med analysen er å etablere en statistisk modell for forventet mengde ILE i framtiden i 

hvert enkelt everk, basert på historiske data. Med anslag over verdien av ILE basert på 

avsavnsverdier kan NVE dermed beregne forventet inntektsreduksjon somfor hvert enkelt 

nettselskap må forventes å betale. 

Hovedideen er å beregne forventet ILE i hvert nettselskap basert på modellen samt 

forventede værforhold i framtiden samt strukturelle egenskaper ved everket eller klimaet i 

everkets område. Det kanfor eksempel være gode grunner til å forvente høyere ILE i everk 

som ligger utsatt til for dårlig vær (fjell, vind, ising). Hensikten med modellen er å ta hensyn 

til slike forhold. 

Men observert ILE påvirkes også av selskapenes egen atferd. Selskap i områder med 

vanskelige naturforhold vil et stykke på vei ha tilpasset seg disse forholdene. Reguleringer 

har også vært brukt for å ta slike hensyn. Den modellen vi estimerer oppsummerer således 

de samlede virkningene av været i de aktuelle årene på de ulike stedene i landet, generelle 

klimaforskjeller mellom everkene samt de reguleringer og egne tiltak som er gjennomført for 

å sikre et akseptabelt nivå på ILE. 

Detforhold at de historiske dataene representerer to mekanismer, dels vær og klima og dels 

handlinger for å ta hensyn til disse forholdene, gjør at vi ikke nødvendigvis trenger å finne 

så sterke sammenhenger mellom klima og ILE som vi hadde forventet ut fra en betraktning 

om at vanskelige rammebetingelser gir økt sannsynlighet for avbrudd og dermed en større 

mengde ikke levert energi. Likevel tror vi det er god grunn til å regne med at slike 

kompenserende tiltak sjelden fullt ut har motvirket klimaforhold og andre strukturelle 

forhold. 

Det er viktig å understreke at beregningen av forventet ILE slik som det er lagt opp til i 

ECONs prosjekt, vil inneholde avbrudd forårsaket av alle typer årsaker: feil i eget nett, 

skade forvoldt av tredjepart, force majeure m.m. Det man forsøker å holde utenfor er helt 

ekstreme situasjoner på værsiden i enkeltår. Det er viktig at KILE omfatter avbrudd 

forårsaket av de samme forhold som er benyttet ved beregningen av forventet ILE. Dette er 

hovedårsaken til at det ikke bør gjøres generelle unntak fra KILE. 
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For beregning av forventet KILE-beløp i regional- og sentralnett vil NVE benytte seg av tall 
fra nasjonal avbruddsstatistikk for hovednettet som er samlet inn av Statnett. Tallene vil i 
den utrekning det lar seg gjøre bli korrigert for hendelser i ekstreme år. 

2.2.9 Forholdet til overføringstariffer 

Det er ikke anledning til å inngå avtaler om individuelle overføringstariffer, verken generelt 
eller i forbindelse med KILE. I forskrift om kontroll av nettvirksomhets § 12-1 bokstav d) 
heter det at nettselskapet ikke må diskriminere brukere av nettet, men tilby like tariffer 
justert for forskjeller i brukstid, leveringskvalitet m.v. Individuelle avtaler i forbindelse med 
KILE er ikke knyttet opp mot individuelle sluttbrukeres leveringskvalitet, men mot deres 

avbruddskostnad og betalingsvillighet. 

Overføringstariffer knyttet opp mot leveringskvalitet skal være basert på klart definerte 
kriterier og skal tilbys alle som oppfyller kriteriene på like vilkår. 

I forskriftens § 14-1, om utkoblbar overføring, heter det at nettselskapene skal tilby 

utkoblbar overføring til redusert tariff når kapasitetsforholdene i nettet er slik at det 

foreligger særlig høy risiko for utkobling aven kunde eller kundegruppe, eller når kunden 
har driftsklare elkjeler med brenselsfyrt reserve. I tillegg kan utkoblbar overføring tilbys til 
annet uttak som har redusert krav til leveringssikkerhet. Beregnet ILE i henhold til 

forskriftens § 6-2 annet ledd punktene 12 til 15 skal ikke inneholde energi som ikke er levert 
som følge av avtaler om utkoblbar overføring. Hvis avbruddet finner sted innenfor den 

avtalte varslingstiden skal ILE beregnes på vanlig måte. For sluttbrukere som har avtale om 

redusert overføringstariff skal det derfor ikke inngås noen avtale om individuell kompen
sasjonssats for avbrudd etter varslingstidens utløp. Disse sluttbrukerne har allerede fått sin 

kompensasjon i form av reduserte tariffer. Avtale som omfatter avbrudd i varslingstiden kan 

imidlertid inngås. 

Sluttbrukere med individuell avtale etter forslagets § x-5 vil få utbetalt en direkte 

kompensasjon fra nettselskapet dersom de opplever avbrudd. Dersom de ikke har slik avtale 

får de kun en liten endring i overføringstariffene på linje med alle andre kunder. Det vil 
derfor være klare insentiver for sluttbrukeren til å inngå individuell avtale selv uten noen 

reduserte overføringstariffer. Virkningen av kompensasjonsutbetalingen for nettselskapet er 
den samme som om sluttbrukeren hadde fått en tilsvarende reduksjon i overføringstariffene. 
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3. Konsekvenser 

3.1 Økonomiske, administrative og nettmessige 
konsekvenser 

Konsekvenser for nettselskapene 

I NVE-rapport 17/98 [1] ble det redegjort for de økonomiske, administrative og nettrnessige 

konsekvensene av den ordningen som der ble foreslått. Dette nye forslaget innebærer ingen 

nye administrative eller nettrnessige konsekvenser for nettselskapene i forhold til det 

tidligere forslaget, og vi viser derfor til den omtalte rapporten for nærmere redegjørelser. 

En del av det tidligere foreslåtte regelverket ble tatt inn i forskrift om kontroll av 

nettvirksomhet allerede 1. januar 2000. Med denne forskriftsendringen ble det blant annet 

innførte en standardisert metode for beregning av ikke levert energi, som er en forutsetning 

for at KILE skal fungere etter hensikten. 

Etter høringen i 1998 ble det hevdet at de administrative konsekvensene for nettselskapene 

ikke var tilstrekkelig utredet. Disse konsekvensene var i hovedsak knyttet til kostnader ved 

innføringen av den standardiserte metoden for beregning av ikke levert energi. Enfo og NVE 

har samarbeidet om en konsekvensutredning vedrørende dette. Prosjektet ble gjennomført av 

Oslo Energi Konsult AS. Videre har bransjen selv kartlagt slike kostnader gjennom en 
pilotgruppe. 

I forskriftsendringen vedrørende avbruddsrapportering ble det lagt andre forutsetninger til 

grunn enn de som var foreslått i NVE-rapport 17/98. I rapporten foreslo NVE en 

skjønnsmessig fastsetting av last sammensetningen i rapporteringspunktene. I forbindelse 
med høringen om avbruddsrapporteringen høsten 1999 ble det anbefalt å ikke tillate en slik 

skjønnsmessig fastsetting, og dette ble tatt til følge. De administrative kostnadene er derfor 

høyere enn tidligere antatt. 

NVE har under vurdering hvilke kriterier som skal legges til grunn ved beregning av økning 

i inntektsrammen som følge av økte kostnader ved innføringen aven standardisert metode 

for beregning av ikke levert energi. NVE vil fatte enkeltvedtak om en slik inntektsramme

økning etter søknad fra nettselskapene. Økningen vil være basert på en enkel metode som vil 

bli benyttet for alle selskaper. Noen foreløpige betraktninger om metoden er vedlagt i 

kapittel 6.2. 

Konsekvenser for NVE 
NVE følger i dag opp konsesjonærenes tekniske og økonomiske situasjon gjennom 

"Økonomisk og teknisk rapportering til NVE" og den årlige avbruddsrapporteringene. KILE 

vil også følges opp gjennom disse rapporteringene til NVE. NVEs kontroll når det gjelder 

KILE vil først og fremst dreie seg om følgende forhold: 

Beregning og fordeling av mengde ikke levert energi 

- Beregning av KILE-beløp 

Regnskapsmessig føring av KILE-beløp 
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Det er NVEs vurdering at ovennevnte oppgaver ikke vil medføre behov for økte ressurser til 

kontrolloppgavene. 

Over tid vil det oppstå behov for mer inngående kontroller av nettselskapenes økonomi, 

organisasjon og tekniske forhold. Blant annet vil det kunne bli behov for å foreta 

etterkontroller av nettselskapenes beregningsmetoder for ikke levert energi, KILE-beløp og 

individuelle avtaler. Ressursbruken i tilknytning til kontroll NVE-rapporteringen og 

avbruddsrapportering vil ventes å være noe høyere enn tidligere. 

Tvister mellom konsesjonærer vil gi merarbeid for NVE. Det er vanskelig å vite på forhånd 

hvilket omfang slike tvistesaker kan få. Uenighet om hvem som er ansvarlig konsesjonær vil 

kunne bringes inn til NVE for avgjørelse, og NVE vil derfor måtte være beredt på å løse 

denne type tvister mellom netteiere. Undersøkelser NVE har gjort tyder på at det kun i få 

tilfeller vil være tvil om hvor feilen har oppstått og dermed om ansvaret. Konklusjonen på 

dette punktet er at NVE vil kunne trenge økte ressurser for å håndtere mulige tvister. Det er 

svært vanskelig å tallfeste dette ressursbehovet, men anslagsvis vil det kunne dreie seg om 
1-2 årsverk. 

3.2 Konsekvenser for overføringstariffer og 
leveringspålitelighet 

Konsekvenser for overføringstariffer 

Som illustrert i avsnitt 2 vil det ikke skje endringer i nettselskapenes overføringstariffer som 

følge av KILE med mindre det skjer en varig endring i leveringspåliteligheten eller at 
omfanget av individuelle avtaler blir svært stort. 

Dersom de vedtak NVE vil fatte om forventet KILE-beløp er i overensstemmelse med det 

langsiktige nivået på leveringspåliteligheten i nettselskapet så skaloverføringstariffene 

holdes fast, alt annet likt. Over tid vil da virkningene av KILE på driftsresultat og mer

Imindreinntekt nulles ut. 

Ved en varig reduksjon i leveringspåliteligheten, i forhold til forventet nivå, vil 

overføringstariffene synke. Ved en varig økning i leveringspåliteligheten, i forhold til 

forventet nivå, viloverføringstariffene øke. Hvor mye overføringstariffene vil øke eller 

synke er avhengig av kundes ammen setning, forbruk og endringen i nivået på ikke levert 

energi for de ulike kundegruppene. 

Det er grunn til å tro at individuelle avtaler i forbindelse med KILE overveiende vil bli 

inngått i de tilfeller der hvor den avtalte kompensasjonssatsen er lavere enn avbruddssatsene 

vedtatt av NVE. Differensen mellom avbruddssats og kompensasjonssats vil tilfalle 

nettselskapet og vil isolert sett føre til økte overføringstariffer. Omfanget av individuelle 

avtaler antas å ville være relativt lite i forhold til det totale forbruket i selskapene under de 

kriteriene som gjelder for at avtalene skal tas hensyn til i forbindelse med KILE. Det er 
derfor ikke grunn til å tro at slike avtaler vil ha vesentlig betydning for overføringstariffene. 
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Siden avbrudd hos sluttbrukere som har avtale om utkoblbar overføring er unntatt fra 

beregningen av ILE med unntak av i varslingstiden, er det grunn til å tro at nettselskapene 

vil forsøke å inngå denne typen avtaler med flere og med så korte varslingstider som mulig. 

Slike avtaler skal benyttes når det foreligger særlig høy risiko for utkobling aven kunde 

eller kundegruppe, eller når sluttbrukeren har driftsklare elkjeler med brenselsfyrt reserve. 

Ellers kan slike avtaler inngås sluttbrukere som har redusert krav til leveringssikkerhet med 

sikte på en optimal utnyttelse av nettet. 

Det er en forutsetning for å kunne inngå avtale om utkoblbar overføring at vilkår med 

hensyn til varslingstid etc. er gjennomførbare. Nettselskapene er pålagt å gjennomføre årlige 

prøveutkoblinger. Reduserte varslingstider vil neppe ha vesentlig betydning før sluttbrukere 

generelt har toveiskommunikasjon som gjør det mulig for nettselskapet å fjernstyre 

forbruket. Den tariffmessige virkningen av dette ansees derfor å være relativt liten på kort 

sikt. 

Konsekvenser for leveringspåliteligheten 

Hvordan utviklingen i leveringspåliteligheten vil bli for det enkelte selskap er vanskelig å 

forutse. Dette vil være avhengig av hvilket nivå det enkelte selskap har på leveringspålite

ligheten i forhold til det som er samfunnsøkonomisk optimalt. Dersom leverings

påliteligheten er lavere enn optimalt vil KILE trekke i retning av at leveringspåliteligheten 

øker. Dersom leveringskvaliteten er høyere enn optimalt vil KILE trekke i retning av 

redusert leveringspålitelighet. KILE er altså et virkemiddel som skal bidra til at leverings

påliteligheten på sikt går mot et optimalt nivå. KILE vil på kort sikt generelt bidra til at 

kostnader ved vedlikehold, vaktordninger, rutiner m.m. holdes på et høyere nivå enn om 

KILE ikke innføres gitt at nettselskapene opptrer rasjonelt i økonomisk forstand . 

Det har vært hevdet at KILE er distriktsfiendtlig da ordningen vil føre til at leverings

påliteligheten i distriktene vil bli redusert mens den i sentrale strøk vil øke. At nett

selskapene generelt vil finne det lønnsomt å la sluttbrukere i distriktene være uforsynt i 

større grad enn før når KILE innføres er ikke en rimelig påstand.Uten KILE taper ikke 

nettselskapet på å la sluttbrukere i grisgrendte områder ligge uten strømforsyning, når KILE 

innføres vil nettselskapets inntekter og driftsresultat bli redusert i slike tilfeller. 

Virkningen av et avbrudd er selvsagt størst der hvor forbruket er størst. Også uten KILE er 

nettselskapet nødt til å prioritere mellom ulike tiltak i nettet. Uavhengig av regulerings

systemet er det både urealistisk og samfunnsmessig lite rasjonelt å tenke seg en situasjon der 

nettselskapet kan prioritere alle områderIkunder like høyt, og gi alle den samme leverings

pålitelighet. Dette vil i så tilfelle gi urimelig høye nettkostnader, som i sin tur veltes over på 

kundene i form av høyere overføringstariffer. Dersom avbruddssatsene reflekterer de sam

funnsmessige avbruddskostnader, vil KILE gi nettselskapene økonomiske insentiver til å 

gjennomføre samfunnsøkonomisk riktige prioriteringer. Selv før KILE innføres varierer 

leveringspåliteligheten i ulike deler av nettet. KILE ventes ikke å ha store virkninger på 

denne variasjonen. 
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4. Forslag til endring av forskrift 
I forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme 

for nettvirksomheten og overføringstariffer (forskrift om kontroll av nettvirksomhet) foreslås 

følgende endringer fra l. januar 2001: 

§ 8-2 endres og skal lyde (tekstendring er understreket): 

§ 8-2 Justert inntektsramme 
Justert inntektsramme fastsettes av Norges vassdrags- og energidirektorat ved 

enkeltvedtak etter utløpet av det aktuelle år. 

Justert inntektsramme er summen av inntektsramme uten nettap og nettap i MWh 

multiplisert med en faktisk markedspris på kraft. Norges vassdrags- og energidirektorat 

fastsetter ved enkeltvedtak nettapet i MWh samt den kraftpris som benyttes ved beregning 

av inntektsrammen. 

Justert inntektsramme, korrigert for avviket mellom forventet og faktisk KILE-beløp i 

henhold til kapittel xx, er grunnlaget for beregning av nettselskapets driftsresultat og 

avkastning. 

§ 8-4 endres og skal lyde (tekstendring er understreket): 

§ 8-4 Håndtering av mer- eller mindreinntekt 
Nettselskapet skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot 

null. Mer- eller mindreinntekt skal beregnes for sentral-, regional- og distribusjonsnett. 

Merinntekt skal tilbakeføres kundene, mens mindreinntekt kan hentes inn fra kundene. 

Ved håndteringen av merinntekt og mindreinntekt som oppstår som følge av KILE, jf. 

kapittel xx, skal det tas hensyn til hvordan faktisk KILE-beløp kan påregnes å utvikle seg 

over tid i forhold til forventet KILE-beløp. Nettselskapet skal rapportere merinntekt og 

mindreinntekt som oppstår i forbindelse med KILE særskilt. 

Tilbakeføring skal skje ved en justering av tariffer og priser ved salg av nettjenester 

eller ved kontant tilbakeføring. Ved beregning av neste års overføringstariffer skal det tas 

hensyn til den antatte saldo for mer-/mindreinntekt med sikte på å redusere denne saldoen. 

Merinntekt skal renteberegnes årlig mens mindreinntekt kan renteberegnes årlig. Beløpet 

som skal renteberegnes er gjennomsnittet av inngående og utgående saldo for mer- eller 

mindreinntekt. Statsobligasjonsrenten, jf § 7-7, skal benyttes som rentesats. For 

mindreinntekt kan en lavere rentesats benyttes. 

Eventuell meravkastning eller mindreavkastning håndteres på samme måte som mer

eller mindreinntekt. 

Norges vassdrags- og energidirektorat fastsetter årlig nettselskapets mer- eller 

mindreinntekt ved enkeltvedtak. 

Det tilføyes nytt kapittel xx: 

§ x-l Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi (KILE) 
Avbruddsansvarlig konsesjonærs justerte tillatte inntekt gis årlig et fradrag eller et 

tillegg basert på konsesjonærens leveringspålitelighet. Fradraget/tillegget beregnes som 
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differansen mellom forventet årlig KILE-beløp og faktisk KILE-beløp, og fastsettes av 

Norges vassdrags- og energidirektorat ved enkeltvedtak. 

Norges vassdrags- og energidirektorat fastsetter ved enkeltvedtak forventet årlig 
KILE-beløp for en reguleringsperiode. Ved fastsettelsen skal det tas hensyn til 

nettselskapenes historiske avbruddsdata, de rammebetingelser som det enkelte nettselskap 

står overfor i form av gitte klimaforhold m.v., samt de avbruddssatser som gjelder for 

nettselskapet. Faktisk KILE-beløp beregnes årlig av konsesjonær i henhold til § x-6, og 

rapporteres til Norges vassdrags- og energidirektorat. 

§ x-2 Typer avbrudd som omfattes av ordningen 
Dette regelverket omfatter alle langvarige avbrudd som resulterer i ikke levert energi i 

henhold til § 6-2 annet ledd punktene 12-15. 

§ x-3 Avbruddsansvarlig konsesjonær og forholdet mellom konsesjonærer 
Som avbruddsansvarlig konsesjonær regnes det nettselskap der planlagt utkobling i 

nettselskapets anlegg, eller der feil som fører til driftsforstyrrelse oppstår, eller der hendelse 

forårsaket av kunde eller tredjepart, fører til avbrudd som omfattes av KILE. 

Med berørt konsesjonær menes i dette kapittel konsesjonær med sluttbrukere som 

opplever avbrudd som omfattes av KILE. 

Berørt konsesjonær skal identifisere avbruddsansvarlig konsesjonær, og uten ugrunnet 

opphold skriftlig informere denne om beregnet mengde ikke levert energi og KILE-beløp 

fordelt på sluttbrukergrupper. Avbruddsansvarlig konsesjonær kan kreve at berørt 
konsesjonær dokumenterer beregningsgrunnlaget. Dersom den konsesjonær som er 

identifisert som ansvarlig ikke vedkjenner seg ansvaret skal han uten ugrunnet opphold 

varsle berørt konsesjonær om dette. 

Berørt konsesjonær er selv å anse som ansvarlig konsesjonær dersom andre 

konsesjonærer ikke erkjenner å være ansvarlig, med mindre Norges vassdrags- og 

energidirektorat i medhold av femte ledd avgjør noe annet. 

Uenighet om hvem som er ansvarlig konsesjonær kan bringes inn for Norges vassdrags

og energidirektorat for avgjørelse. Avgjørelse som fattes av Norges vassdrags- og 

energidirektorat i medhold av dette ledd er enkeltvedtak. 

Konsesjonær skal uten ugrunnet opphold informere andre mulige berørte konsesjonærer 

om driftsforstyrrelse og planlagt utkobling i egne anlegg som kan ha forårsaket avbrudd hos 

sluttbrukere. Som et minimum plikter konsesjonær å informere om tidspunkt og varighet for 

hendelse som kan ha forårsaket avbrudd samt gi en kort beskrivelse av hendelsen. 

Operatør i felles nett plikter å informere konsesjonærer om den informasjon han innehar 

og som er nødvendig for at konsesjonærene skal kunne beregne KILE-beløp. 

§ x-4 Avbruddssatser 
Med avbruddssats menes i dette kapittel et beløp i kroner per kWh ikke levert energi 

som justert tillatt inntekt korrigeres med ved avbrudd som omfattes av KILE. 
A vbruddssatser fastsettes av Norges vassdrags- og energidirektorat ved enkeltvedtak. 

Avbruddssatsene skal avspeile sluttbrukernes gjennomsnittlige kostnader ved avbrudd som 

omfattes av KILE. 
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Dersom nettselskap har inngått avtale om individuell kompensasjonssats med 

sluttbruker i henhold til § x-S, skal avbruddssats settes lik kompensasjonssats for avbrudd 

som berører denne sluttbrukeren. 

§ x-S Individuelle avtaler 
Med kompensasjonssats menes i dette kapittel et beløp i kroner per kWh ikke levert 

energi som sluttbruker får utbetalt fra nettselskap ved avbrudd som omfattes av KILE. 

Konsesjonær kan inngå avtale med sluttbruker om kompensasjon for ikke levert 

energi. Avbruddssats skal settes lik kompensasjonssats for sluttbruker med slik avtale 

dersom følgende betingelser er oppfylt: 

Avtalen er inngått skriftlig før avbruddet fant sted. 

Avtalen fastsetter kompensasjonssats i kroner per kWh ikke levert energi for 

henholdsvis varslet og ikke varslet avbrudd, og det fremgår av avtalen hvilke 

forutsetninger beregningen av kompensasjonssatsene bygger på. 

Avtalen er inngått med sluttbruker med forventet årlig energiuttak større enn 400000 

kWh. 

Kompensasjonssats er avtalt individuelt mellom nettselskap og sluttbruker, og er 

beregnet på bakgrunn av informasjon om den aktuelle sluttbrukerens forventede 

kostnader ved avbrudd som omfattes av KILE. 

Ved avbrudd skal nettselskap betale berørt sluttbruker et beløp lik den avtalte 

kompensasjonssats multiplisert med beregnet mengde ikke levert energi. 

Konsesjonær er ansvarlig for at bestemmelsene fastsatt i de foregående leddene er 

oppfylt. 

Ved brudd på de bestemmelser om individuelle avtaler som følger av denne paragraf 

kan Norges vassdrags- og energidirektorat sette avbruddssats lik de fastsatte satsene, jf § x-4 

andre ledd, uten hensyn til inngåtte avtaler. 

§ x-6 Beregning av KILE-beløp 
Konsesjonær skal beregne samlet KILE-beløp på grunnlag av beregnet mengde ikke 

levert energi for sluttbrukergrupper og tilhørende avbruddssats. Sluttbrukere med individuell 

avtale i henhold til § x-S anses som en egen sluttbrukergruppe. Samlet KILE-beløp beregnes 

som summen av den enkeltvis beregnete mengde ikke levert energi for aktuelle 

sluttbrukergrupper multiplisert med den tilhørende avbruddssats. 

§ x-7 Forholdet til overjøringstarijjer 
KILE-beløpets påvirkning på overføringstariffene må ikke stride mot bestemmelsene i 

denne forskrifts del V. 

Det kan ikke inngås avtale om individuelle overføringstariffer i forbindelse med 

KILE. 
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Rettslig grunnlag 
Roger Spidsberg AJINVE 

Rettslig plassering - hjemmel 

KILE kan karakteriseres som en regulering av beregningsgrunnlaget for netteiers over

føringstariffer for å justere netteiers avkastning i forhold til utviklingen i mengden ikke 

levert energi (ILE). Det kan derfor ikke være tvil om at den rettslige plassering av KILE 

hører under kontrollen av nettmonopolets overføringsinntekter etter energilovens kapittel 4 

og energilovens kapittel 4. På denne bakgrunn er det naturlig at KILE-ordningen går inn 
som en del av forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsamme for 

nettvirksomheten og overføringstariffer (forskrift om kontroll av nettvirksomhet) - denne er 
jo nettopp gitt for å gjennomfØre og utfylle energilovens § 4-4 bokstav b. 

Energilovens kapittel 4 og de utfyllende bestemmelser i energilovens kapittel 4 er grunnlaget 

for NVEs kompetanse til å regulere nettmonopolets overføringsinntekter, herunder KILE. 
Følgelig må hjemmelsgrunnlaget for KILE-ordningen vurderes i forhold til lovens formål, 

sammenholdt med de begrensninger i NVEs skjønnsutøvelse som kan utledes av de ovenfor 

nevnte kapitler. 

En nærmere vurdering av hjemmelsgrunnlaget for KILE er gitt i NVE-rapport 1998:17 - og 

vi viser til denne. Allikevel vil vi her presisere at KILE ikke utvider omfanget av virke
midler etter energiloven. KILE innebærer derimot at netteiers tillatte inntekt fra overførings
tariffene justeres for kvalitetsavvik innenfor den kompetanse NVE besitter med hensyn til å 
regulere overføringstariffene etter energilovens kapittel 4. 

Formålet med KILE-ordningen 

Formålet med en ordning som innebærer en kvalitetsjustering av beregningsgrunnlaget for 

overføringstariffen, er å gi netteier et insentiv til å bygge og drive nettet med en samfunns

økonomisk optimalleveringskvalitet. Optimal i den forstand at leveringskvaliteten er best 
mulig tilpasset samfunnsmessige avbruddskostnader, og fremskaffet til lavest mulig kostnad. 
Med "samfunnsmessige avbruddskostnader" forstår vi kundenes avbruddskostnader og 
everkenes kostnader ved å gjenopprette strømforsyningen. 

I likhet med virkemidlene i energilovens kapittel 3 har således en tariffregulering etter 

lovens kapittel 4 til hensikt å optimalisere leveringskvaliteten. De ulike virkemidlene drar 

følgelig i samme retning. Formålet om å sikre en samfunnsøkonomisk optimalleverings

kvalitet i nettvirksomheten er et av energilovens hovedformål - etter § 1-2 skal loven "sikre" 

at "produksjon, omforming, overføring" og "fordeling av energi foregår på en samfunns

messig rasjonell måte." NVE kan ikke se at lovens system gir grunnlag for å innskrenke 
hovedformålet til anvendelsen av virkemidlene i energilovens kapittel 3. Etter vår opp

fatning vil det ikke være illojalt overfor lovgiver å ta hensyn til både kostnadseffektivitet og 
leveringskvalitet ved fastsettelse av netteiers tillatte inntekt fra overføringstariffene. 

Omfordeling og reduksjon av inntektsrammen 

Forutsatt at netteier opprettholder en optimal leveringskvalitet, ville det etter NVEs syn 

være urimelig om KILE-ordningen over tid skulle gi en forventet reduksjon i avkastningen. I 



forbindelse med innføringen av KILE vil NVE derfor oppjustere hver enkelt netteiers inn
tektsramme. 

NVEs oppjustering av inntektsrammen skal i størst mulig utstrekning ta hensyn til at 

kvalitetsjusteringen av inntektsrammen i et normalår - isolert sett - ikke medfører endret 

avkastning dersom leveringspåliteligheten er samfunnsøkonomisk optimalt tilpasset. Den 

faktisk beregnede reduksjonen i inntektsrammen som følge av ILE kan imidlertid bli høyere 

eller lavere enn hva inntektsrammen er oppjustert med; størrelsen på avkastningen vil 

følgelig i enkelte år kunne variere. 

Dagens inntektsrammereguleringsregime sikrer netteier kostnadsdekning og en minimums

avkastning stor 2 % på investert kapital, se her § 7-2, særlig siste ledd, i forskrift om kontroll 

av nettvirksomhet. Dette innebærer at netteier - uavhengig av størrelsen på kvalitets

justeringen av inntektsrammen - vil være sikret en positiv kapitalavkastning på minimum 2 

% og maksimum 15 % i gjennomsnitt over en femårsperiode. 

Ellers viser vi til § 4-4 b) annet ledd i energiloven hvor det fremgår at inntektsrammene skal 

fastsettes slik at de "over tid dekke(r) kostnadene ved drift og avskrivning av nettet. ..... " 

(vår understrekning). Denne bestemmelsen kan ikke tolkes som en rett for konsesjonæren til 

over tid å få dekket de faktiske kostnader - eksempelvis til KILE - enkeltvis og hver for 

seg. Ordlyden tilsier at det er summen av netteiers faktiske kostnader over tid som gir rett 

til kostnadsdekning. Hensikten med KILE-ordningen er nettopp å gi netteier incentiver til 

optimale investeringer og optimalt vedlikehold. En ordning hvor netteier har adgang til å 
dekke inn de faktiske påløpte kostnader ved KILE år for år ville åpenbart ikke gi netteier 

økonomiske incentiver til å forhindre avbrudd. Etter vår mening er det derfor ikke betenkelig 

at faktiske kostnader ved KILE ikke medtas ved beregning av tillegget i inntektsrammen. 

Kort om forholdet mellom KILE og erstatningsrettslige regler 

Vi finner grunn til å presisere at KILE og de alminnelige erstatningsrettslige regler for 

avbrudd etc. prinsipielt er to adskilte regelverk med helt ulikt grunnlag. KILE er en regu

lering av nettmonopolets tillatte tariffinntekter, hvor størrelsen på netteiers avkastning blir 
påvirket av både kostnadseffektivitet og leveringskvalitet i overføringsnettet. 

Private avtaler 

KILE har betydning for hvor mye netteier kan ta i overføringstariffer fra sluttbruker. 

Formålet med ordningen er ikke å gripe inn i øvrige deler av den privatrettslige sfære 

mellom netteier og sluttbruker. Hjemmelen for å regulere netteiers overføringstariffer skulle 

være klar nok. NVE er av den oppfatning at de økonomiske virkningene av KILE-ordningen 

for netteier og sluttbruker står i rimelig forhold til hjemmelsgrunnlaget. Særlig legger vi vekt 

på det rimelige i at netteiers avkastning står i forhold til både kostnadseffektivitet og 

leveringskvalitet. 

Det er maktpåliggende å understreke at KILE-ordningen er en regulering av netteiers tillatte 

inntekter fra overføringstariffene, justert i forhold tilleveringskvalitet. KILE kan således 

sies å være et forhold mellom den enkelte konsesjonær og NVE som regulator i henhold til 

gjeldende lovverk. NVE vil fremheve at energilovens formålsangivelse i § 1-2 legger vekt 

på en samfunnsmessig rasjonell energiforsyning. Formålet med monopolreguleringen er 



angitt i energilovens § 4-1. Her fremholdes at kontrollen med nettfunksjonen har som 

formål å sikre kundenes interesser. AndersenlHøisveen uttaler i sin kommentarutgave til 

energiloven at: "Omsetningskonsesjonsordningen er innført for å ivareta forbrukernes 

interesser i de delene av kraftforsyningen som er naturlige monopoler ...... ". KILE-

ordningen tar sikte på å ivareta samfunnets behov for en sikker energiforsyning til lavest 

mulig kostnad for samfunnet. Ordningen harmonerer følgelig godt med nevnte 
formålsbestemmelser. NVE kan ikke se at det forhold at netteier og kunde kan inngå 
privatrettslige avtaler om leveringskvalitet er til hinder for at NVE trekker inn avbrudd, 

nærmere bestemt ILE, som et relevant moment ved fastsettelse av beregningsgrunnlaget for 
netteiers overføringsinntekt etter kapitlene 4 i energiloven og dens forskrift. Tvert om synes 

dette å stemme godt overens med de formålsbestemmelser som er angitt i det foranstående. 
Nok en gang minner vi om at privatrettslige regler og avtaler - og regulering aven ordning 

som gir tariffreduksjon ved ILE - må holdes fra hverandre under forutsetning av at 
privatrettslige avtaler ikke strider mot de krav som følger av lovgivningen. 

For øvrig viser vi til § x-S i utkastet til regelverk. 

Vi minner igjen om at KILE er ment som myndighetenes virkemiddel for å legge en 
insentivstruktur som fremmer en samfunnsøkonomisk ideellieveringskvalitet - i tråd med 
energilovgivningens formål. KILE har betydning for hvor mye netteier kan ta i overførings

tariffer fra sluttbruker. Utover dette er hensikten med KILE ikke å gripe inn i privatrettslige 
avtaler mellom netteier og sluttbruker. En innføring av ordningen kan allikevel få en viss 

betydning for den fremtidige utforming av slike avtaler. Samfunnsutviklingen i Norge i 
etterkrigstiden viser at det ikke er uvanlig at privatrettslige avtaler tilpasser seg endrede 

rammevilkår som følger av offentlige reguleringer. 

Force majeure og avbrudd som skyldes tredjepart 

Det er argumentert for at KILE vil slå ut urimelig for nettselskapet fordi inntekten reguleres 
også for omstendigheter som ligger utenfor konsesjonærens kontroll, eksempelvis ekstra
ordinære værforhold, naturkatastrofer eller andre former forforce majeure. NVE har 

forståelse for dette synspunktet. Den individuelle oppjusteringen av hver enkelt netteiers 

inntektsramme som NVE vil foreta i forbindelse med innføringen av KILE vil ta hensyn til 
de rammebetingelser den enkelte konsesjonær står overfor i form av gitte klimaforhold m.v. 

Rammeøkningen vil bli gitt som et tillegg basert på estimert ILE ut fra de gitte ramme

betingelser. Siktemålet er at den individuelle oppjusteringen av inntektsrammen vil fange 

opp normale variasjoner knyttet til værforhold osv. Imidlertid erkjenner vi at ekstraordinære 

omstendigheter - som for eksempel naturkatastrofer og usedvanlige værforhold - i konkrete 

tilfeller vil kunne gjøre det rimelig å gi dispensasjon ut fra en skjønnsmessig vurdering. 
NVE vil vurdere slike konkrete tilfeller i forhold til dispensasjons-bestemmelsen i § 17-2 i 
forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Vilkåret for å kunne dispensere er at vi har å gjøre 

med "særlige tilfeller." Det er naturlig å betrakte dispensasjonsregelen som en sikkerhets
ventil myntet på situasjoner som kan virke urimelige sett i forhold til inntektsøkningen som 

den individuelle oppjusteringen av inntektsrammen gir over tid og formålet med KILE

ordningen. NVEs vedtak etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-2 vil være enkelt

vedtak som på vanlig måte kan påklages til departementet. 



Tilsvarende vurderinger gjør seg gjeldende med hensyn til avbrudd som skyldes skade
voldende handling utført av tredjepart. NVE anser at et generelt unntak ved avbrudd som 
skyldes tredjepart vil være vanskelig å praktisere og følge opp. På samme måte som ved 

force majeure vil det allikevel være nærliggende å vurdere problemstillingen i forhold til 
dispensasjonsregelen i § 17-2 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. 



Oppjustering av inntektsrammene pga nye rutiner for 
beregning av ikke levert energi 
Frode Trengereid ENINVE 

Det ble foretatt endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme 

for nettvirksomheten og overføringstariffer fra 1. januar 2000. Endringen medførte nye 
rutiner avbruddsrapportering bl.a. for beregning av ikke levert energi. 

Oppjusteringen av inntektsrammene vil bli gjort med utgangspunkt i tall fra Oslo Energi 

Konsult AS og Sintef Energiforskning AS (pilotgruppen). Deres arbeid er dokumentert i 

"Utredninger av administrative konsekvenser som følge aven kompensasjonsordning for 
ILE", Oslo Energi Konsult fra 03.09.1999 og "Praktiske løsninger for å håndtere ILE og 

KILE - anbefalinger fra pilotprosjekt KILE" (notat fra Sintef med referanse 99005715 .doc 
fra 21.10.1999). 

Det er lagt opp til at inntektsrammene skal justeres med utgangspunkt i hva som må til i 

nettselskapene for å knytte sluttbrukergrupper opp mot rapporteringspunktene. NVE tenker 
seg i hovedsak to hovedløsninger for å få dette på plass: 

- En basisløsning hvor det må foretas en del manuelt arbeid. Registreringen er beregnet å 
ta 10 min per kunde. 

- En forenklet løsning hvor transformatomummer nå er en del av anleggsnumrene. Det 
som gjenstår er en noe databehandling. Registreringen er beregnet å ta 2 min per kunde. 

A: Basisløsningen har følgende innhold: 

Enhetskostnad (engangs) 
Rutiner for kvalitetssikring av FASIT-data 
Registrering av transformatomummer per kunde 
Temperaturdata rutiner 
Klassifisering i sluttbrukergrupper per rapp.punkt 
FASIT programvare 30000 kr + 
Kobling KISIFASITINIS 
Rutiner for info/dokumentasjon mellom netteiere 

kr 14700 
minlkunde 10 
kr 10000 
krlRP 60 
kr/kunde 2 
kr/kunde 2 
kr 20000 

f(x,y) = 74700 + 54x + 60y hvor x er antall kunder og y er antall rapporteringspunkt. 

I pilotgruppen (se SEfAS-rapport) varierer kostnadene per kunde fra ca. 55 kr - 66 kr. 



B. Den forenklet løsning har følgende innhold: 

Enhetskostnad (engangs) 
Rutiner for kvalitetssikring av FASIT-data 
Registrering av transfonnatomummer per kunde 
Temperaturdata rutiner 
Klassifisering i sluttbrukergrupper per rapp.punkt 
FASIT programvare 30000 kr + 
Kobling KISIFASITINIS 
Rutiner for info/dokumentasjon mellom netteiere 

kr 14700 
minlkunde 2 
kr 10000 
krlRP 60 
krlkunde 2 
krlkunde 2 
kr 20000 

f(x,y) = 74700 + 14x + 60y hvor x er antall kunder og y er antall rapporteringspunkt. 

I pilotgruppen (se SEfAS-rapport) varierer kostnadene per kunde fra ca. 15 kr - 27 kr. 

Det er benyttet timepris lik 300 kr/time i beregningene over. 

Følgende punkter blir ikke tatt hensyn til i oppjusteringene av inntektsrammene: 

• Dekning av kostnader ved registrering av høyspenningsnett. Dette skal være på plass før 
endringen av forskriften for å kunne klare kravene til avbruddsrapporteringen som ble 
innført i 1995. 

• Dekning av årskostnader ved å følge kravene i forskriften mht. å beregne ILE. Det bør 
være flere synergier ved bla. å vite kundes ammen setningen i de ulike deler av nettet som 
bør gi besparelser i forhold til den daglige driften i nettselskapene for øvrig 
(planlegging, mer effektiv drift av nettet m.m.). 

• Dekning av kostnadene ved innhenting av årsenergi per sluttbrukergruppe per 
rapporteringspunkt. Rapportering av årsenergi på sluttbrukergrupper foregår allerede, 
men er tidligere ikke knyttet opp mot rapporteringspunktene. Det er allerede tatt høyde 
for kostnadene ved å knytte sluttbrukergruppene opp mot rapporteringspunktene i 
oppjusteringen av inntektsrammene. 

Søknad om fritak for avbruddsrapportering etter de nye kravene i forskriften 
NVE krever nå at den faktiske sluttbrukersammensetningen i rapporteringspunktene skal 
benyttes ved avbruddsrapporteringen til NVE. I utgangspunktet stiller NVE seg imidlertid 
positiv til en søknad om å bruke skjønn for rapporteringen for år 2000. Hvordan skjønnet er 
tenkt utført må beskrives nænnere i søknaden. En eventuell økning av inntektsrammen som 
følge av de administrative kostnadene som forskriftsendringen medfører vil imidlertid først 
bli gitt etter at den faktiske sluttbrukersammensetningen er på plass. 

Dersom det gis dispensasjon fra forskriften vedrørende sluttbrukersammensetningen i 
rapporteringspunktene, forutsettes det at skjønnet i så stor grad som mulig gjenspeiler det 
faktiske energiforbruket i rapporteringspunktet sett i forhold til de sluttbrukergrupper som er 



tilkoblet punktet. Det vil derfor ikke være tilstrekkelig å fordele selskapets totale 
energiforbruk per kundegruppe likt ut på alle rapporterings punkter. 

Søknad om oppjustering av inntektsrammen som følge av nye krav til beregning av 
ikke levert energi 
Nettselskapene må søke om å få oppjustert inntektsrammen når arbeidet med å få på plass de 
nye rutinene for ILE rapporteringen er på plass. Nettselskapene må da melde fra om de har 
benyttet basisløsning eller forenklet løsning ved knyttingen av sluttbrukergrupper mot 
rapporteringspunkt. 
Dersom det er benyttet en forenklet løsning må det oppgis når eventuelt 
transformatornummer ble en del av anleggsnummer i nettselskapets registre. %- vis 
registrering for hvert år i perioden 1996-2000. Det er også ønskelig med informasjon om 
antall netteiere som nettselskapet normalt vil kommunisere med i forhold til ILE 
rapporteringen. 

Søknadskjemaer 
Søknadsskjema om fritak for avbruddsrapporteringen etter de nye kravene og for 
oppjustering av inntektsrammene som følge av de nye kravene til beregning av ikke levert 
energi vil bli å fås ved henvendelse til NVE eller direkte på NVEs internettsider. 



Samfunnsøkonomiske avbruddskostnader og 
KILE-satser 
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Notatet beskriver problemstillinger omkring å benytte de KILE-satsene som NVE foreslo i forslag 
til regelverk for KILE fra 1998, kontra satser basert på oppdaterte data og ny metodikk for bruken 
av disse dataene. 

I første omgang (fra 1. januar 2001) anbefaler SINTEF Energiforskning at NVE foreslår konstante 
KILE-satser som vist nedenfor: 

Kundegruppe Varslet avbrudd Ikke varslet avbrudd 
Husholdning/Jordbruk 4 -, 4,-
Næring 35,- 50,-

~ Det anbefales at det arbeides videre med å vurdere KILE-satser som funksjon av 
avbruddsvarighet og betydningen av avbruddskostnadenes variasjon med tidspunkt for 
avbrudd. Dette bør gjøres i tilknytning til en eventuell ny landsomfattende kartlegging av 
avbruddskostnader. 

~ Det anbefales at FASIT kravspesifikasjon videreutvikles for å ta hensyn til tidspunkt for og 
varighet av avbrudd ved at framgangsmåten skissert i [8, 9] knyttes til den standardiserte 
beregningsmetoden for ILE. 
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1 INNLEDNING 

I delprosjektet Leveringspålitelighet under EFFEKT -prosjektet Leveringskvalitet er det i perioden 

1997 - 1999 gjennomført et omfattende arbeid med dataunderlag om avbruddskostnader. Arbeidet 

og de viktigste konklusjoner er oppsummert i rapporten "Hva koster avbrudd i Norge? 

Anbefalinger til videre arbeid" [1]. 

Aktivitetene i Leveringspålitelighetsprosjektet har dreid seg om følgende: 

Utarbeidelse av spørreskjemaer og veiledning for å gjennomføre lokale spørreundersøkelser 

om avbruddskostnader 

Framskaffelse av data om relative variasjoner i avbruddskostnader med tidspunkt for avbrudd, 

basert på SNF-undersøkelsen 

Metoder for å transformere rådata (kronebeløp pr avbrudd) pr sluttbruker innhentet via 

spørreundersøkelser til generelle (spesifikke) data for grupper av sluttbrukere 

Ny metodikk for bruk av spesifikke avbruddskostnader på formen kr/kWh ikke levert energi 

(ILE) til å beregne årlige avbruddskostnader og kostnader for vilkårlige avbrudd for et 

vilkårlig leveringspunkt 

I tillegg er det foretatt en oppdatering av spesifikke avbruddskostnader fra SNF-undersøkelsen 

(1989 - 1991) til kronenivå 1999. 

Rapporten [1] munner ut i en anbefaling om å gjennomføre en ny landsomfattende kartlegging av 

kostnader ved avbrudd og spenningsdip, særlig med tanke på en kommende KILE-ordning. 

Parallelt med dette anbefales det å arbeide for at nettselskapene kommer igang med å bruke data 

og gjennomføre beregninger av avbruddskostnader for ulike formål. 

I påvente av resultatene fra en eventuell ny spørreundersøkelse er det i Leveringspålitelighets

prosjektet planlagt å arbeide videre med å tilrettelegge dataunderlag og metodikk for en KILE

ordning samt vurderinger omkring videreutvikling av KILE til å omfatte andre parametre i tillegg 

til ILE. Det er planlagt tre aktiviteter i tilknytning til KILE. Disse skal gjennomføres i 2000/200 l: 

Vurdere konstante kontra varierende KILE-satser 

Vurdere andre parametre i tillegg til ILE 

Vurdere konsekvenser av KILE for optimalisering av leveringspålitelighet 

Dette notatet beskriver noen problemstillinger i tilknytning til det første punktet. Det tas 

utgangspunkt i det tilgjengelige datamaterialet om kostnader ved langvarige avbrudd basert på 

SNF-undersøkelsen fra 1989 - 1991 [2 - 4] og resultater fra Leveringspålitelighetsprosjektet 

[1,9]. 
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2 SAMFUNNSØKONOMISKE AVBRUDDSKOSTNADER 

Det er vanlig i mange land å tilnærme de samfunnsøkonomiske avbruddskostnadene med 
kundenes (sluttbrukernes) kostnader ved avbrudd. I Norge har også i mange tilfeller netteiernes 
kostnader forbundet med feil (reparasjon mm) og avbrudd vært forsøkt estimert og tatt hensyn til. 
Summen av sluttbrukeres og netteieres kostnader forbundet med feil og avbrudd utgjør dermed 
(tilnærmet) de samfunnsøkonomiske avbruddskostnadene: 

• Sluttbrukeres kostnader ved kortvarige avbrudd G:; 3 min), varslede og ikke varslede 
• Sluttbrukeres kostnader ved langvarige avbrudd (>3 min) , varslede og ikke varslede 

• Netteieres kostnader ved feiVdriftsforstyrrelser 
• Netteieres kostnader ved planlagte utkoplinger 

I tillegg kommer alle øvrige indirekte og direkte kostnader som påløper samfunnet (tredje part) 
ved avbrudd. 

Det forutsettes i det videre at spesifikke avbruddskostnader i kr/kWh ILE fra SNF
undersøkelsen er et uttrykk for samfunnsøkonomiske avbruddskostnader for sluttbrukerne 
i Norge. Disse dataene er gitt i tabell l og representerer spesifikke kostnader referert et gitt 
tidspunkt i januar (se tabell). 

Tabell l A vbruddskostnader i kroner pr ikke levert kWh ved ikke varslede avbrudd, referert 
januar. Gjennomsnittstall for landet. Kostnadsnivåjanuar 1999. 

Kundekategori 
Avbruddets varighet 

En time To timer '} Fire timer Atte timer 

Industri 
59,7 (51,4) 47,2 46,7 

(Torsdag kl 10) 

Handel & Tjenester 
41,7 (43,0) 43,6 50,1 

(Torsdag kl 10) 

Jordbruk 
1,3 (3,3) 4,3 9,2 

(Torsdag kl 06) 

Husholdning 
2,6 3,9 9,8 11,7 

(Hverdag 15 - 21) 

l ) Tall i parentes er funnet ved å interpolere kostnadsfunksjonen i kr/kW mellom l og 4 timers varighet 

Spesifikke kostnader i gjennomsnitt for Norge referert januar finnes på basis av tabell 1. 
Gjennomsnittene er vist i tabell 2 for ikke varslede og varslede avbrudd som funksjon av varighet. 
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Tabell 2 Spesifikke avbruddskostnader i kr/kWh ILE for Norge referert januar. 

Kostnadsnivåjanuar 1999. 

Avbruddets varighet 

1 time 4 timer 8 timer 

Årlig gjennomsnitt 
Ikke varslet 22,5 25,0 28,0 

Varslet 16,1 19,1 21,6 

Gjennomsnittlig spesifikk avbruddskostnad for Norge er funnet ved å benytte følgende fordeling 

av alminnelig forbruk: 15 % Industri, 29 % Handel & Tjenester, 3 % Jordbruk og 53 % 

Husholdning [1]. 

Den spesifikke avbruddskostnaden er en funksjon av kostnaden (i kroner) og belastningen (eller 

ikke levert energi). Spesifikke avbruddskostnader i gjennomsnitt over året finnes ved å ta hensyn 

til både kostnads- og lastvariasjonen. Her er dette vist ved å benytte gjennomsnittlig variasjon i 

sum last for Norge. Dette gir følgende gjennomsnittlige spesifikke kostnader [1]: 

Tabell 3 Spesifikke avbruddskostnader i kr/kWh ILE for Norge i gjennomsnitt over året. 

Kostnadsnivå januar 1999. 

Avbruddets varighet 

1 time 4 timer 8 timer 

Årlig gjennomsnitt 
Ikke varslet 26,5 29,6 33,1 

Varslet 19,0 22,6 25,5 

5 

Basert på dataene i tabell 3 og NVEs avbruddsstatistikk [5] kan årlige samfunnsøkonomiske 
kostnader ved langvarige avbrudd for sluttbrukere i Norge estimeres til i gjennomsnitt 1030 
millioner kr pr år. Dette er basert på følgende forutsetninger: 

I gjennomsnitt for årene 1995 - 1997 har sluttbrukerne hatt 2,6 avbrudd pr år med en total årlig 

varighet på 5,2 timer [5]. Dette representerer 2 timers avbruddsvarighet i gjennomsnitt for de 

langvarige avbruddene (> 3 minutter). Gjennomsnittlig ikke levert energi for disse årene har vært 

ca 40 GWh, der ca 60 % skyldes ikke varslede avbrudd og ca 40 % skyldes varslede avbrudd. 

Spesifikke avbruddskostnader for et 2 timers avbrudd i gjennomsnitt kan finnes ved å etablere en 

kostnadsfunksjon i kr/kW basert på tabell 3 og interpolere kostnaden mellom 1 times og 4 timers 

avbrudd. Det gir 28,6 kr/kWh ved ikke varslede avbrudd i gjennomsnitt for Norge og 21,4 kr/kWh 

ved varslede avbrudd (i gjennomsnitt over året). Kostnadene ved langvarige avbrudd totalt blir da: 

28,6 krlkWh· 40000000 kWh· 0,6 + 21,4 krlkWh· 40000000 kWh· 0,4 = 1030 mill kr pr år 

I [1] er kostnadene estimert til 980 millioner kr pr år basert på noe mer forenklede beregninger. 
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3 TIDLIGERE FORESLÅTTE KILE-SATSER 

I sitt forslag til regelverk for KILE fra juni 1998 [6] foreslo NVE følgende KILE-satser: 

Tabell 4 Foreslåtte KILE-satser i kr/kWh ILE [6]. 

Kundegruppe Varslet avbrudd Ikke varslet avbrudd 

Husholdning/Jordbruk 1,40 2,-

Næring 24,50 35,-

Ifølge [6] er hensikten med KILE-ordningen å gi netteierne insentiver til å tilstrebe en 
samfunnsøkonomisk optimalleveringspålitelighet. I lys av dette er de foreslåtte satsene for lave i 
forhold til de spesifikke avbruddskostnadene i tabell 1 - 3, som vi har forutsatt er et uttrykk for de 
samfunnsøkonomiske avbruddskostnadene for sluttbrukerne. 

Bruk av KILE-satsene i tabell 4 vil gi en årlig kostnad ved langvarige avbrudd på ca 580 
millioner pr år basert på de samme forutsetninger som foran. Dette representerer en 
underestimering av den årlige kostnaden på ca 44 %. 

Til sammenlikning vil bruk av spesifikke avbruddskostnader referert referansetidspunktet (januar) 
fra tabell 2 gi et estimat for årlige kostnader ved langvarige avbrudd på ca 870 millioner kr 
(forutsatt 2 timers avbrudd i gjennomsnitt). Dette representerer en underestimering på ca 15 %. 

De foreslåtte KILE-satsene ble utledet på basis av følgende (s 27 - 28 i [6]): 

Spesifikke kostnader for fire hovedkategorier sluttbrukere referert referansetidspunktet 
(januar) og kostnadsnivå 1991, tilsvarende tabell l, for l times avbrudd (fra SNFs rapporter 
[2 - 4]) 

Fordeling av levert energivolum på de fire kategoriene fra NVEs regnskapsrapportering for 
1995 - 1996 
Gjennomsnittlig spesifikk avbruddskostnad for Norge lik 16 kr/kWh ikke levert energi 
(referert kostnadsnivå 1995, for 1 times avbrudd) hentet fra tidligere versjon av 

Planleggingsbok for kraftnett 
30 % reduksjon i avbruddskostnad ved varslede avbrudd for alle fire kategorier 

Noe av årsaken til at de foreslåtte KILE-satsene gir et for lavt estimat av årlige kostnader ved 
langvarige avbrudd er at de er basert på kostnadsnivå 1995 og forutsetter l times avbrudd i 
gjennomsnitt. De spesifikke avbruddskostnadene for kostnadsnivå 1999 er ca 8 % høyere enn de 
samme referert 1995-kroner, mens spesifikk kostnad for 2 timers avbrudd er ca 7-8 % høyere enn 
tilsvarende kostnad for l times avbrudd. Videre gir ikke resultatene fra SNF-undersøkelsen 
informasjon om kostnadsreduksjon ved varslede avbrudd for andre kategorier enn Industri og 
Handel & Tjenester. Forutsetningen om 30 % reduksjon ved varsling også for Husholdning og 
Jordbruk bør derfor revurderes. 
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Hovedårsaken ligger imidlertid i den måten å bruke dataene på som tidligere ga en gjennom

snittlig spesifikk avbruddskostnad på 16 kr/kWh ved ikke varslede avbrudd (driftsforstyrrelser). 
Grunnlaget for denne verdien framgår aven tidligere rapport om avbruddskostnader for 

nettplanlegging [7] og tidligere versjoner av Planleggingsbok for kraftnett [8]. Gjennomsnitts

verdien ga seg ut for å være et gjennomsnitt for Norge for 1 times avbrudd hensyn tatt til variasjon 

med tidspunkt for avbrudd i alle de parametrene som bestemmer de årlige avbruddskostnadene 

(feilhyppighet, reparasjons-/seksjoneringstid, belastning og spesifikk avbruddskostnad). Imidlertid 

var det ikke tatt hensyn tillastvariasjonens betydning for variasjonen i spesifikk avbrudds
kostnad (med tidspunkt for avbrudd). Metodikken som ble benyttet er erstattet av ny metodikk [1, 
9] som ivaretar lastvariasjonen betydning for spesifikk avbruddskostnad på en riktig måte og 
forøvrig innebærer forenklinger i forhold til tidligere metodikk. Basert på den nye metodikken får 

vi en gjennomsnittlig spesifikk kostnad over året for 1 times avbrudd på 26,5 kr/kWh for 
kronenivå 1999 (se tabell 3). Den tidligere gjennomsnittlige spesifikke kostnaden på 16 kr/kWh er 

40 % lavere enn gjennomsnittet basert på ny metodikk, og dette forklarer mesteparten av 

underestimeringen som nevnt ovenfor. 

4 HVA BØR KILE-SATSENE VÆRE? 

I dette kapitlet gjennomføres noen resonnementer som kan være underlag for å vurdere hvilke 
satser som bør benyttes. Resonnementene baseres på å bruke det tilgjengelige datagrunnlaget fra 

SNF-undersøkelsen og resultatene fra Leveringspålitelighetsprosjektet. 

4.1 VALG AV KONSTANTE SATSER? 

Dersom det skal velges konstante KILE-satser bør disse enten ta utgangspunkt i kostnader på 
referansetidspunktet (fra tabell 1) eller i gjennomsnittlige kostnader over året fra tabell 3. 
Forutsatt at avbruddene inntrer jevnt over året, uka og døgnet, vil førstnevnte framgangs
måte underestimere avbruddskostnaden i sum for Norge med ca 15 % (870 mot 1030 mill, se 
forrige kap). I kapittel 4.3 er det imidlertid vist at avbruddene ikke inntrer jevnt i ulike tidsrom. 

Dersom en skal forhåndsberegne gjennomsnittlige satser over året for de to KILE-kategoriene 

Husholdning/Jordbruk og Næring er det nødvendig å gjøre forutsetninger om lastkurver for disse 
to kategoriene. Det betyr i praksis å benytte generelle lastprofiler. Pga usikkerheten som ligger i å 

bruke disse, spesielt for Næring [12], anbefales derfor å benytte KILE-satser referert januar 
dersom konstante satser skal velges. Det er vist i det følgende hvordan disse kan etableres. En 

bedre måte å ta hensyn til at avbruddskostnadene varierer over året er vist i kap 4.3. 

NVEs avbruddsstatistikk for 1996 - 1997 gir 4 avbrudd pr år i gjennomsnitt og årlig avbrudds

varighet 8 timer pr år for sluttbrukere tilknyttet høyspennings luftnett. Tilsvarende tall for 

høyspennings kabelnett er i gjennomsnitt 1 avbrudd pr år og 2 timers årlig avbruddsvarighet. 

Dette gir en avbruddsvarighet på 2 timer pr avbrudd i gjennomsnitt for begge typer nett. Ut fra 
dette kan det være naturlig å ta utgangspunkt i spesifikke avbruddskostnader for 2 timers avbrudd. 
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Basert på samme fordeling av forbruket innenfor de fire kategoriene i tabell 1, gir dette følgende 

veide spesifikke avbruddskostnader (ved ikke varslede avbrudd) på referansetidspunktet for de 
to Kll...E-kategoriene: 

Husholdning/J ordbruk: 

Næring: 

3,9 . 53/56 + 3,3 . 3/56 

51,4· 15/44 + 43,0·29/44 
= 3,9 kr/kWh 

= 45,9 kr/kWh 

Disse kostnadene er henholdsvis dobbelt så høy for Husholdning/Jordbruk og 31 % høyere for 

Næring enn de foreslåtte Kll...E-satsene i tabell 4. 

Reduksjon i avbruddskostnader ved varslede avbrudd er ifølge SNF-undersøkelsen i gjennomsnitt 

33 % for Industri og 28 % for Handel & Tjenester. Undersøkelsen gir ingen informasjon om 
reduksjon ved varsling for Husholdning og Jordbruk. Satsene for disse anbefales derfor å holdes 
konstante. Dette gir følgende satser for varslede avbrudd: 

Husholdning/J ordbruk: 

Næring: 

3,9 . 53/56 + 3,3 . 3/56 

51,4 . 0,67 . 15/44 + 43,0·0,72·29/44 
= 3,9 kr/kWh 
= 32, l kr/kWh 

Disse Kll...E-satsene gir et gjennomsnitt for Norge på hhv 22,4 kr/kWh og 16,3 kr/kWh. De 
gjennomsnittlige satsene for Norge som er beregnet i tabell 2 er 8 - 10 % høyere enn disse. Tabell 

2 gir (ved interpolasjon av kostnadsfunksjonen i kr/kW) spesifikk kostnad lik hhv 24,2 kr/kWh for 
ikke varslede og 18,1 kr/kWh for varslede avbrudd for 2 timers avbruddsvarighet. Det foreslås å 
økes satsene beregnet ovenfor i tråd med dette og avrunde dem slik det framgår av tabell 5: 

Tabell 5 Forslag til nye Kll...E-satser i kr/kWh ll..E, referert januar. 

Kundegruppe Varslet avbrudd Ikke varslet avbrudd 

Husholdning/Jordbruk 4,- 4 -, 

Næring 35,- 50,-

Satsene i tabell 5 vil gi et gjennomsnitt for Norge på 24,2 kr/kWh ved ikke varslede avbrudd og 
17,6 kr/kWh ved varslede (forutsetter 2 timers avbrudd i gjennomsnitt) og en årlig avbrudds

kostnad for Norge på vel 860 mill kr. 

Fastlegging av Kll..E-satser bør eventuelt også ta hensyn til kostnads- og lastvariasjonen over året. 

Det anbefales å undersøke nærmere betydningen av å benytte konstante Kll..E-satser kontra satser 

som varierer med tidspunkt og varighet av avbrudd for ulike typer belastninger. Dette berøres 

nærmere i de neste kapitlene. 

4.2 KILE-SATSER SOM FUNKSJON AV VARIGHET? 

Tabellene 1,2 og 3 viser at spesifikk avbruddskostnad er en funksjon av varighet. Relativt sett 
øker den spesifikke avbruddskostnaden for Husholdning og Jordbruk mer med varigheten av 
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For å kunne undersøke betydningen av å ta hensyn til varigheten av avbrudd bør det tas 
utgangspunkt i fordelingen av avbruddsvarighet. Verken NVEs avbruddsstatistikk [5] eller FASIT 
landsstatistikk [10] viser denne fordelingen, og det vil derfor være nødvendig å gjøre analyser på 
underlaget for disse statistikkene. Det er grunn til å anta at Husholdning! Jordbruk i større grad 
enn andre kategorier er tilknyttet luftnett, mens Næring i hovedsak er tilknyttet kabelnett. Dette 
betyr at det generelt sett vil være flest innen førstnevnte kategori som opplever lange 
avbruddsvarigheter. Avbruddsstatistikken er imidlertid ikke fordelt på kategorier av sluttbrukere. 

FASIT landsstatistikk viser fordelingen av lengste avbruddsvarighet. Lengste avbruddsvarighet er 

lengste tidsperiode en sluttbruker har avbrudd innenfor en driftsforstyrrelse eller planlagt 
utkopling [11]. Å bruke denne fordelingen kan gi en pekepinn på betydningen av varigheten for 
den totale avbruddskostnaden. Som eksempel tas det utgangspunkt i fordelingen av lengste 
avbruddsvarighet for planlagte utkoplinger og driftsforstyrrelser i fordelingsnett fra FASIT 
landsstatistikk for 1998 (figur 4.5 i [10]). Fordelingene for 1996 og 1997 er svært lik denne. 

Fordelingene omfatter både kortvarige og langvarige avbrudd. Ved å trekke ut de kortvarige 
avbruddene og slå sammen intervallene fås en tilnærmet fordeling av lengste avbruddsvarighet 
som vist i figur 1. 

Fordeling av lengste avbruddsvarighet 
35~----------------------------------~ 

~ 30+-~~--------------------------------~ 
2 
.c 25 
re 
~ 20 . .::; 
!: 15 
en 
c 
~ 10 

re 5 
ff. 

O +__''----

0- 1 t 1 - 2 t 2-4t 

D langvarige a\brudd pga driftsforst i ford nett 

[J langvarige a\brudd pga planl utk i ford nett 

>4 t 

Figur 1 Prosentvis fordeling av lengste avbruddsvarighet basert på [10]. 

Basert på disse fordelingene og spesifikke avbruddskostnader fra tabell 2, beregnes en veid 
spesifikk avbruddskostnad for hhv varslede og ikke varslede avbrudd. Det benyttes spesifikke 
avbruddskostnader for en varighet lik Øvre grense i intervallene (f eks for intervallet> 4 t benyttes 
kostnad for 8 timers varighet). Videre antas at alle avbrudd pga planlagte utkoplinger er varslede. 
Gjennomsnittlig spesifikk kostnad (referert januar) blir da: 
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Ikke varslede avbrudd (veid med varighet av avbrudd, referert januar): 
Varslede avbrudd (veid med varighet av avbrudd, referert januar): 

24,7 krlkWh 
18,6 krlkWh 
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Totale årlige avbruddskostnader estimert på basis av disse satsene blir ca 890 millioner kr som er 

2 % høyere enn 870 millioner basert på bruk av dataene i tabell 2 og gjennomsnittlig varighet 2 

timer pr avbrudd. 

Dette eksemplet indikerer at det å ta hensyn til spesifikk varighet pr avbrudd i stedet for et 
gjennomsnitt på 2 timer pr avbrudd har mindre betydning for sum årlig kostnad for Norge. 

Imidlertid vil dette kunne ha stor betydning i luftnett med liten grad av reserve forsynings

muligheter og der det hovedsakelig er tilknyttet sluttbrukere innen kategoriene Husholdning og 
Jordbruk, siden avbruddskostnadene her er mer følsomme for varigheten av avbrudd. Dette bør 

derfor undersøkes nærmere ved å studere spredningen i antall og varighet av avbrudd. Denne type 

data er rapportert til NVE for årene 1995 - 1998, men er ikke presentert i statistikkene. 

4.3 KILE-SATSER SOM FUNKSJON AV TIDSPUNKT FOR AVBRUDD? 

Arbeidet utført i Leveringspålitelighetsprosjektet viser at avbruddskostnaden har en betydelig 
variasjon med tidspunkt for avbrudd innenfor kategoriene Industri og Handel & Tjenester [9]. 

Variasjonen er spesielt stor over ukedagene og døgnet, mens sesongvariasjonen er av mindre 

betydning. 

Betydningen av å ta hensyn til tidspunkt for avbrudd kan illustreres med utgangspunkt i hvordan 
avbruddene fordeler seg over døgnet og uka slik det framgår av FASIT landsstatistikk [10]. 

Gjennomsnittlig fordeling for 1996 - 1998 av antall langvarige avbrudd pga driftsforstyrrelser og 

planlagte utkoplinger i fordelingsnett er vist i figurene 2 - 3. Figurene viser at ca 74 % av 
langvarige avbrudd pga driftsforstyrrelser inntrer på hverdager og ca 50 % innenfor arbeidstid (08 
- 16). Når det gjelder avbrudd pga planlagte utkoplinger inntrer hele 94 % av disse på hverdager 

og 80 % innenfor arbeidstid. 

1:\trI\KILE\Rapporter og notater\Sefas innspill om avbruddssatser 080300.doc 



GI 
c: 
GI 

"C 
"C 
::::I ... 

.l:l 
> ca 
> ca 
~ 
" 

20 

15 

10 

5 

U kevariasjon i antall langvarige avbrudd 
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Figur 2 Fordeling av antall langvarige avbrudd over ukedagene, gj.snitt 1996 - 1998 (FASIT). 
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Figur 3 Fordeling av antall langvarige avbrudd over døgnet, gjennomsnitt 1996 - 1998 (FASIT). 

Når en skal vurdere betydningen av å ta hensyn til KILE-satser som varierer med tidspunkt må en 

også ta hensyn til varighet av avbruddene og hvordan dette varierer over uka og døgnet. Denne 

variasjonen framgår ikke av FASIT landsstatistikk. Det tas derfor utgangspunkt i en gjennom

snittlig varighet på 2 timer pr avbrudd. I [1] er det beregnet gjennomsnittlige spesifikke avbrudds

kostnader for Norge for ulike tidsrom for avbrudd, der det er tatt hensyn til gjennomsnittlig 

variasjon i avbruddskostnad og variasjon i sum belastning for Norge. Disse benyttes sammen 

med informasjonen fra figur 2 - 4 til å estimere totale kostnader ved langvarige avbrudd. Figur 4 

viser den relative lastvariasjonen for sum last for Norge (kilde Statnett, se [1]). Lastvariasjonen er 
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tilsynelatende liten. Her kan det bemerkes at sum last inkluderer alle typer belastning (alminnelig 
forbruk, treforedling og kraftkrevende industri). 

Relativ variasjon i sum belastning for Norge 

1,10 

1,05 

:2 
1,00 

E 0,95 a.. -il:' 0,90 

0,85 

0,80 

HI.€rdag, 8 - 16 Hl.€rdag, natt Helg 8-16 Helg natt 

Figur 4 Relativ lastvariasjon i sum belastning for Norge, gjennomsnitt 1994 - 1998. 

Det beregnes en vektet gjennomsnittlig spesifikk avbruddskostnad for Norge (for 2 timers 

avbrudd) der det tas hensyn til samvariasjon mellom spesifikk avbruddskostnad, belastning og 
antall avbrudd. Variablene framgår av tabell 6. Gjennomsnittlig spesifikk: avbruddskostnad for 2 

timers varighet er funnet ved å interpolere kostnadene for 1 og 4 timers varighet fra kostnads

funksjonen i krlkW basert på tabell 4 i [1]. 

Tabell 6 Variasjon med tidsrom for avbrudd i variable som bestemmer årlig avbruddskostnad. 

Spesifikk avbr Relativ andel av 
Tidsrom Type avbrudd kostn (kr/kWh) antall avbrudd 

for 2 timer (%) 

Hverdag, 08 - 16 
Ikke varslet 38,3 37 

Varslet 28,6 75 

Hverdag, natt 
Ikke varslet 31,1 37 

Varslet 23,7 19 

Helg, 08 - 16 
Ikke varslet 31,1 13 

Varslet 23,8 5 
Ikke varslet 25,7 13 

Helg, natt 
Varslet 20,2 1 

Dette gir følgende veide KILE-satser: 

Ikke varslede avbrudd (veid med tidspunkt for avbrudd): 33,8 krlkWh 

Varslede avbrudd (veid med tidspunkt for avbrudd): 29,0 krlkWh 

Relativ 

lastvariasjon for 

Norge (P;lPmid) 

1,08 

0,99 

1,00 

0,92 

Totale årlige avbruddskostnader estimert på basis av disse satsene blir ca 1275 millioner kr 
som er 24 % høyere enn 1030 millioner basert på bruk av dataene i tabell 3 og gjennomsnittlig 
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varighet 2 timer pr avbrudd. Bruk av konstante satser referert januar som skissert i tabell 5 i kap 

4.1, vil dermed medføre totalt ca 33 % underestimering av årlig kostnad i sum for Norge (860 mot 

1275 mill kr). 

Dette eksemplet indikerer at det å ta hensyn til tidspunkt for når avbrudd inntrer kan ha 
stor betydning for sum årlig kostnad for Norge. 

Dersom en skal forhåndsberegne KILE-satser som funksjon av tidspunkt får en det samme 
problemet som nevnt i kap 4.1 med å benytte generelle lastkurver for KILE-kategoriene. 

Alternativet til å forhåndsberegne konstante KILE-satser i gjennomsnitt over året eller som 
funksjon av tidspunkt er å benytte KILE-satser referert januar sammen med lastvariasjonen for de 

aktuelle sluttbrukere tilknyttet et rapporteringspunkt. Hvordan dette kan gjøres framgår av 
Planleggingsbok for kraftnett [8] og [1, 9]. Kostnaden KILEKj for en vilkårlig lastkategori K og et 
avbrudd (langvarig) som inntrer på tidspunkt j, finnes som vist i likningen nedenfor: 

der 
KILEKj = KILE-beløp for avbrudd på tidspunkt j for lastkategori K 
ILEKj = Ikke levert energi for avbrudd på tidspunkt j for lastkategori K 

kILE Kj = KILE-sats for lastkategori K på tidspunkt j 

kILEK,ref = KILE-sats for lastkategori K på referansetidspunktet (f eks fra tabell 5) 
fKj = Korreksjonsfaktor for avbruddskostnaden (i kr) på tidspunktj (se tabell 5 i [1]) 

PK,ref = Belastningen for lastkategori K på referansetidspunktet (kWhIh) 

PKj = Belastningen for lastkategori K på tidspunkt j (kWhIh) 

Denne framgangsmåten anbefales både for KILE og ifm pålitelighetsanalyser for å estimere 

fremtidige årlige avbruddskostnader [9]. FASIT kravspesifikasjon er foreløpig basert på at det 
skal benyttes konstante KILE-satser (som skal multipliseres med beregnet mengde ILE), men det 

anbefales å videreutvikle FASIT kravspesifikasjon til å ta hensyn tillastvariasjonen slik at 

avbruddskostnadene kan beregnes riktig også ifm avbruddsstatistikken. For nettselskapene 

innebærer ikke dette noe merarbeid i forhold til å benytte konstante KILE-satser så lenge 

beregningen tas hånd om i FASIT programvare og kan knyttes til den standardiserte metoden for 

beregning av ILE. 

4.4 KILE-SATSER FORDELT PÅ FLERE GRUPPER AV SLUTTBRUKERE? 

SNF-undersøkelsen ga som resultat spesifikke avbruddskostnader fordelt på bransjer innenfor 
kategoriene Industri, Handel & Tjenester og Jordbruk (brukskombinasjoner). Betydningen av å 

"individualisere" de spesifikke avbruddskostnadene kan undersøkes når ILE fordeles på ulike 
sluttbrukergrupper (ialt 26 ifølge de nye kravene til avbruddsrapportering og note 1.1 i 
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regnskapsrapporteringen) fra og med rapporterings året 2000. Alternativt kan en ta utgangspunkt i 

fordelingen av forbruket til å gjøre en slik vurdering. 

4.5 OPPSUMMERING 

~ Årlige samfunnsøkonomiske kostnader av langvarige avbrudd i Norge er estimert til i 

gjennomsnitt 1030 millioner kr (forutsetter 2 timers varighet pr avbrudd i gjennomsnitt og 

sum ILE ca 40 GWh pr år fordelt på ca 60 % ikke varslede avbrudd og ca 40 % varslede) . 

Dette forutsetter at avbrudd inntrer jevnt over året, uka og døgnet. Når det tas hensyn til at 

avbruddskostnaden varierer med tidspunkt for avbrudd, kan årlig avbruddskostnad estimeres 

til i sum 1275 mill kr. 

~ KILE-satsene som ble foreslått ifm regelverk for KILE i 1998 vil underestimere årlig 
avbruddskostnad med ca 44 % (580 mot 1030 mill kr), evt 55 % (580 mot 1275 mill kr). 

~ Bruk av de konstante KILE-satser for kategoriene Næring og Husholding/Jordbruk referert 
januar i tabell 5, for gjennomsnittlig varighet 2 timer pr avbrudd, vil underestimere årlig 

avbruddskostnad med vel 15 % forutsatt at avbrudd inntreffer jevnt over året, uka og 
døgnet. 

Imidlertid inntreffer over 70 % av avbrudd pga driftsforstyrrelser og over 90 % av avbrudd 

pga planlagte utkoplinger på hverdager. Tilsvarende andel i arbeidstiden (08 - 16) er hhv 
50 % og 80 %. I disse tidsrommene er avbruddskostnaden (i kroner) høyest. Tar en hensyn til 

dette, vil bruk av de konstante KILE-satsene referert januar medføre en samlet under
estimering på ca 33 % (for eksemplene i dette notatet). 

~ Dersom tidsvariasjonen i avbruddskostnad skal hensyntas anbefales det å ikke forhånds

beregne KILE-satser som skal gjelde i gjennomsnitt over året eller for gitte tidsrom på døgnet, 
fordi dette må baseres på bruk av generelle lastkurver for de to KILE-kategoriene. En bedre 

framgangsmåte er å benytte KILE-satser referert januar sammen med lastvariasjonen for den 

enkelte lastkategori tilknyttet et rapporteringspunkt. Dette kan enkelt knyttes sammen med den 
standardiserte beregningsmåten for ILE, men krever at FASIT kravspesifikasjon 

videreutvikles. 

~ Det å ta hensyn til spesifikk varighet pr avbrudd i stedet for et gjennomsnitt på 2 timer pr 

avbrudd har antakelig mindre betydning for sum årlig kostnad for Norge (2 %). Imidlertid bør 

det undersøkes om dette har større betydning i luftnett med liten grad av reserve forsynings

muligheter og der det hovedsakelig er tilknyttet sluttbrukere innen kategoriene Husholdning 

og Jordbruk, siden avbruddskostnadene her er mer følsomme for varigheten av avbrudd. 
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5 ANBEFALINGER 

I første omgang (fra 1. januar 2001) anbefaler SINTEF Energiforskning at NVE foreslår konstante 

KILE-satser som vist i tabell 5 og gjengitt nedenfor: 

Tabell 5 Forslag til nye KILE-satser i kr/kWh ILE. 

Kundegruppe Varslet avbrudd Ikke varslet avbrudd 

Husholdning/Jordbruk 4 -, 4-, 

Næring 35,- 50,-

Sammenliknet med de tidligere foreslåtte KILE-satsene fra 1998 (beskrevet i kap 3) innebærer 

disse satsene følgende forutsetninger: 

Bruk av oppdaterte data fra SNF-undersøkelsen til 1999-kroner og ny metodikk for bruken av 
disse dataene [8, 9] (tidligere gjennomsnittlig spesifikk avbruddskostnad på 16 kr/kWh for 
Norge var feil fundert) 
Spesifikke avbruddskostnader er referert gitte tidspunkt i januar 
2 timers avbrudd i gjennomsnitt for begge kategorier 
Inflasjonsjustering vha konsumprisindeksen fra 1995 til 1999 
Ingen reduksjon ved varslede avbrudd for kategorien Husholdning/Jordbruk 
Gjennomsnittlige spesifikke avbruddskostnader for Norge for 2 timers avbrudd referert januar 

på ca 24 kr/kWh og 18 kr/kWh for hhv ikke varslede og varslede avbrudd 

~ Det anbefales at det arbeides videre med å vurdere KILE-satser som funksjon av 
avbruddsvarighet og betydningen av avbruddskostnadenes variasjon med tidspunkt for 
avbrudd. Dette bør gjøres i tilknytning til en eventuell ny landsomfattende kartlegging av 
avbruddskostnader. 

~ Det anbefales at FASIT kravspesifikasjon videreutvikles for å ta hensyn til tidspunkt for og 
varighet av avbrudd ved at framgangsmåten skissert i [8, 9] knyttes til den standardiserte 

beregningsmetoden for ILE. Framgangsmåten innebærer å benytte konstante KILE-satser 
referert januar (som i tabellen ovenfor) sammen med relativ variasjon i avbruddskostnaden og 
lastvariasjonen for en gitt lastkategori tilknyttet et rapporteringspunkt. 
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Systemansvarlig nettselskap og KILE 

Sammendrag 
Rapporten vurderer forholdet mellom Statnett som systemansvarlig nettselskap og den KILE
ordningen NVE foreslo i 1998. Hovedmålet er å se Statnetts spesielle rolle i lys av 
intensjonen bak KILE, og vurdere hvor langt det vil være riktig å gå i å knytte KILE-ansvar 
opp mot utøvelsen av systemansvaret. 

Det anbefales at Statnett, under visse forutsetninger, i sin helhet bør defineres som 
avbruddsansvarlig konsesjonær i KILE-sammenheng, i tilfeller der avbrudd skyldes feil i 
Statnetts anlegg eller rutiner. Dette begrunnes med følgende: 

• Et helhetlig KILE-ansvar vil være i tråd med Statnetts målsetning om å være et effektivt 
systemansvarlig nettselskap. 

• Systemansvaret og KILE har begge som mål å ivareta leveringskvaliteten: 
• Systemansvarlig har en koordinerende rolle i forhold til å ivareta leveringskvaliteten i 

kraftsystemet. 
• KILE skal gi konsesjonærene et økonomisk insentiv til å sikre en samfunnsøkonomisk 

optimalleveringskvalitet. 
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1. Bakgrunn 
Rapporten vurderer forholdet mellom Statnett som systemansvarlig nettselskap og den KILE
ordningen NVE foreslo i 1998 1• Hovedmålet er å se Statnetts oppgaver opp mot det foreslåtte 
regelverk for å sikre at ordningen virker etter intensjonen, og at den ikke slår urimelig ut 
økonomisk for Statnett. Rapporten er skrevet av Torkel Bugten (0A), Tore Granli (MN), 
Bente M. Hauger (KUF) og Åsne Tveita (KD). 

KILE-ansvaret kan knyttes til feil hos en eller flere netteiere, eller i kombinasjon med eller 
som følge av feil eller disposisjoner gjort ved systemansvarlig. Vi ønsker derfor å se Statnetts 
spesielle rolle i lys av intensjonen bak KILE, og vurdere hvor langt det vil være riktig å gå i å 
knytte KILE-ansvar opp mot utøvelsen av systemansvaret. 

Vurderingen tar utgangspunkt i utformingen av "Retningslinjer for Systemansvaret" (RfS) og 
hvordan disse forplikter Statnett i forhold til et KILE-ansvar. Deretter vil vi se på ulike 
tilfeller der Statnett kan stilles ansvarlig for KILE, og hvilke konsekvenser dette får for 
systemansvarlig netteiers disposisjoner i kraftsystemet. Til slutt vil vi se på ulike avtaler som 
regulerer forholdet mellom Statnett og kundene, som inneholder forhold knyttet til KILE. 

2. Formålet med KILE 
NVE vil tidlig i 2000 foreslå en "revidert" KILE-ordning. Gjennom ordningen skal 
konsesjonærene få insentiver til å opprettholde kvaliteten i kraftsystemet på et akseptabelt 
nivå. Med lavere kvalitet i nettet og høyere utbetaling av KILE vil lønnsomheten for nye 
investeringer øke. 

Med KILE har NVE valgt å fokusere på mengde ILE (ikke levert energi) som et mål på 
mangel ved leveransen av elektrisk energi. ILE er definert som beregnet mengde energi som 
ville ha blitt levert til sluttbruker dersom avbruddet ikke hadde inntruffet. 

Ordningen vil bli foreslått som en kvalitetsjustering av inntektsrammen, og ikke en 
kompensasjonsordning for kundene. Det innebærer at det ikke stilles krav om at 
konsesjonærer skal tilbakeføre en økonomisk kompensasjon direkte til de sluttbrukere som 
blir berørt av avbrudd, men at inntektsrammen justeres i.h.t. den leveringspåliteligheten en 
konsesjonær faktisk har hatt i sitt nett. I rapporten brukes begrepet KILE-kostnad for å 
beskrive reduksjonen i inntektsrammen som følge av KILE. 

KILE knytter et KILE-ansvar til avbruddsansvarlig konsesjonær, som er definert i NVEs 
høringsutkast til retningslinjer for KILE datert 18.06.98: 

"Konsesjonær med overføringsanlegg eller ansvar for oppgaver i forbindelse med 
kraftoverføring der driftsforstyrrelse eller planlagt utkobling i konsesjonærens anlegg 
eller systemer/rutiner forårsaker avbrudd hos sluttbruker. " 

1 NVE har tidligere brukt KILE som forkortelse for "kompensasjon for ikke levert ~nergi", men har nå gått over 
til "kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert ~nergi". 
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3. Retningslinjene for systemansvaret 
Statnett er gjennom omsetningskonsesjonen gitt systemansvaret. Systemansvaret er definert i 
RfS, som fastsettes av NVE. RfS definerer Statnetts ansvar og virkemidler samt omsetnings
konsesjonærenes forpliktelser og rettigheter i forbindelse med nødvendig oppfølging og 
samordning av konsesjonærenes disposisjoner for å ivareta leveringskvaliteten i 
kraftsystemet. 

RfS ble første gang utstedt i desember 1994 med gyldighet fra januar 1995. Reviderte 
retningslinjer av august 1999 er gjeldende fra 1. oktober 1999. Det er planlagt nye 
retningslinjer/forskrifter med virkning fra 2001. 

Systemansvaret omfatter både overvåking og kontroll av leveringskvaliteten i systemet og 
innebærer videre en samordning av nett- og produksjonsanlegg, herunder nett- og 
revisjonsplanlegging og analyser av forventet kraftflyt i hovednettet. Som systemansvarlig 
skal Statnett i samarbeid med regionale og lokale driftsenheter finne fram til praktiske 
løsninger som ivaretar leveringskvaliteten for brukere tilknyttet nettet. Innenfor område
konsesjonene er de enkelte konsesjonærer gitt ansvaret for leveringskvaliteten i respektive 
konsesjonsområder, og anleggskonsesjonæren har selv ansvaret for teknisk sikker drift av det 
enkelte anlegg. 

En sentral oppgave for Statnett i følge RfS er å samordne aktiviteter i nettet og ta beslutninger 
i samråd med konsesjonærer. Statnett kan verken pålegge anleggseiere å gjennomføre 
revisjoner eller avgjøre hvor lenge disse skal vare. Systemansvarlig kan gi konsesjonærene 
pålegg om innstillingsplaner for relevern. Ansvaret for at planene blir fulgt hviler deretter på 
den enkelte konsesjonær. 

Som systemansvarlig kan Statnett gripe inn med tiltak når det skjer feil i nettet i 
driftsøyeblikket (driftsforstyrrelser). Et eksempel på slik inngripende kan være bortkopling av 
last (manuell eller frekvens st yrt belastningsfrakobling) for å redusere konsekvensene aven 
driftsforstyrrelse. 

Det begrensede ansvaret Statnett er gitt gjennom RfS vil kunne være grunnlag for å 
konkludere med at systemansvarlig ikke bør være KILE-ansvarlig. Unntak fra dette vil kunne 
være tilfeller hvor avbrudd kan knyttes direkte opp mot feil gjort av systemansvarlig. Dette 
kan for eksempel være: 

• Feil i releplaner i hovednettet 
• Tilfeller der det gjøres feil av systemansvarlig i driftsøyeblikket (inklusiv personalfeil) 

I tillegg vil det kunne argumenteres for at Statnett som revisjonskoordinator bør stå ansvarlig 
for KILE i tilfeller der det oppstår avbrudd under revisjon, og når det samtidig er klart at dette 
ikke ville vært tilfelle uten revisjon. 

Ettersom Statnett bare koordinerer når revisjoner skal skje og ikke kan pålegge anleggseiere 
revisjoner av anlegg, vil en slik tolkning imidlertid være urimelig med eksisterende RfS og 
det formelle ansvaret Statnett er gitt. Så lenge Statnett ikke er gitt fullmakt til å stille krav til 
anleggseierne om når revisjoner skal skje eller varigheten av disse, er det naturlig at 
avbruddsansvarlig konsesjonær selv tar eventuelle KILE-kostnader forbundet med revisjon 
hos en annen netteier. Her kan det være naturlig at netteierne selv inngår avtaler om for 
eksempel deling av KILE-kostnader dersom det skjer avbrudd under revisjoner. 
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Dette er i tråd med intensjonen bak KILE ettersom det gir anleggseiere insentiver til å 
effektivisere revisjoner med sikte på å redusere eventuelle KILE-kostnader. Selv om Statnett 
har som målsetting å gjøre revisjonene så effektive som mulig, vil ulike interesser hos 
aktørene medføre at det er uenighet om når det er mest hensiktsmessig å ha revisjoner samt 
varigheten av disse. Dette forsterker argumentet om at anleggseiere selv bør stå ansvarlig for 
eventuelle KILE-kostnader under revisjoner. 

Systemansvarlig har også som oppgave å gjenopprette driften etter driftsforstyrrelser. I KILE
saker vil det trolig bli en diskusjon om hva som er "normal gjenopprettelsestid" etter en 
driftsforstyrrelse, og om systemansvarlig kunne ha koblet inn raskere for så å redusere 
avbruddets varighet og derigjennom KILE-kostnaden. Dersom avbruddets varighet overstiger 
det en "normalt sett" kunne vente seg, kan det argumenteres for at systemansvarlig skal 
belastes for denne delen av KILE-kostnaden. Det at Statnett blir delvis KILE-ansvarlig i slike 
situasjoner vil være i tråd med intensjonen bak ordningen. 

4. Statnett som systemansvarlig nettselskap (TSO) 
Statnett har som mål å være et effektivt systemansvarlig nettselskap. Da synes det unaturlig å 
skille mellom feil som skjer i Statnetts anlegg og feil som gjøres i oppgaver forbundet med 
systemansvaret. En KILE-ordning der det kompenseres for feil som skjer hos netteier, . men 
ikke hos systemansvarlig, synes derfor ikke konsekvent. 

Det forventes nye RfS fra og med 2001. I denne sammenheng vil en viktig diskusjon være 
hvilken rolle Statnett skal ha som systemansvarlig fremover. Det sentrale spørsmål vil være 
om Statnett skal få utvidete fullmakter som kan innebære muligheten til å gi andre 
anleggseiere pålegg i forbindelse med drift eller investeringer. Utvidete fullmakter gjennom 
RfS vil være et håndgrep til å øke effektiviteten i drift av nettet og derigjennom gjøre 
systemansvarlig mer effektiv. 

Økte fullmakter vil også kunne innebære at Statnett får et utvidet ansvar for KILE dersom det 
kan vises til at krav fra systemansvarlig indirekte har forårsaket et avbrudd. Samtidig er det 
klart at den enkelte anleggseier fortsatt vil måtte stå ansvarlig for at egne anlegg har forsvarlig 
kapasitet og at (re)investeringer blir foretatt etter behov. 

5. Ansvarsdeling og avgrensning av ordningen 

Ansvarsdeling ved samtidige feil 
Avbrudd kan skyldes en kombinasjon av flere feil. Primærfeilen kan ligge hos en 
konsesjonær, mens utløsende årsak til avbruddet ligger i en annen konsesjonærs anlegg eller 
rutiner. I slike tilfeller er det ikke innlysende hvem som skal belastes for hvilken andel av 
avbruddet. Et regelverk vil kunne forenkle prosedyren med å definere avbruddsansvarlig 
konsesjonær. For å se på behovet for dette har vi tatt ut en oversikt over driftsforstyrrelser i 
perioden 1988-97 som har medført ILE, og sett på hvor mange anleggseiere som har hatt feil i 
sine anlegg under en og samme driftsforstyrrelse. 

Det har i perioden vært 2490 driftsforstyrrelser i hovednettet med ILE. Ved ca. 10 % av disse 
har det vært feil hos flere enn en konsesjonær. I 8,8 % av driftsforstyrrelsene har det vært feil 
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i anlegg eid av to ulike konsesjonærer. I de siste 1,2 % av driftsforstyrrelsene har det vært feil 
i anlegg som eies av 3-5 ulike konsesjonærer. 

Tallene tyder på at· det i de fleste tilfeller vil være greit å finne avbruddsansvarlig 
konsesjonær, og at eventuelle tvistesaker i hovednettet vil være langt færre enn 10 % i året. 
Det kan således synes som om det ikke vil være av avgjørende for KILE at det foreligger et 
regelverk som regulerer forholdet mellom konsesjonærer i driftsforstyrrelser der det er feil 
hos flere enn en konsesjonær. 

Når det gjelder forholdet mellom anleggseiere ved driftsforstyrrelser under revisjoner, er det 
vanskelig å si noe konkret om dette. Det foreligger ingen sammenkobling av opplysninger om 
driftsforstyrrelser og revisjonsaktivitet. Av den grunn er det vanskelig å trekke noen 
konklusjon om omfanget av slike hendelser. 

Erfaringer fra Statnetts to prøveordninger for KILE tilsier imidlertid at ordningen bør baseres 
på et retningsgivende regelverk som bør beskrive skylddelingen i typiske situasjoner. 
Skyldspørsmålet ved avbrudd under revisjoner bør også omtales i et regelverk. Dette vil 
forenkle håndteringen av ordningen, samt bidra til å redusere antall tvistesaker. 

Avbrudd forårsaket av tredje part eller i force majeure situasjoner 
Driftsforstyrrelser som knytter seg til feil forårsaket av tredje part eller i force majeure 
situasjoner er av mer generell karakter, og omfatter alle konsesjonærer (ikke bare Statnett). 

Feil forårsaket av tredje part er i statistikken registrert som: 
o Feil gjort av mennesker 
o Feil i produksjonsanlegg 
o Feil i utenlandsk nett 

I perioden 1988-98 har det til sammen vært: 
o 93 feil gjort av mennesker som har medført en total mengde ILE på 1245 MWh 
o 124 feil i produksjonsanlegg som har medført en total mengde ILE på 3500 MWh 
o Ingen feil i utenlandsk nett som har medført ILE i Norge 

Historiske data viser at feil i utenlandsk nett har vært av liten betydning for ikke levert energi 
i Norge. Med forventning om endret kraftflyt (mer import) vil feil i utenlandske nett kunne ha 
større betydning framover. 

Det foreligger ingen statistikk over force majeure situasjoner. Så er force majeure situasjoner 
heller ikke entydig definert. De siste ti år har det vært to orkaner (i 1992 og 1993) som 
muligens inngår i kategorien. 

Avbrudd forårsaket av tredje part eller force majeure er forhold som ligger utenfor 
nettselskapenes kontroll. Slike tilfeller bør derfor holde utenfor KILE. 

Nettsammenbrudd 
Driftsforstyrrelser som ender opp med nettsammenbrudd inneholder som regel flere feil, og 
ofte sekundærfeil som en direkte konsekvens av primærfeilen. I tillegg har systemansvarlig 
ved noen av driftsforstyrrelsene hatt en rolle i forbindelse med belastningsfrakobling eller 
gjenoppretting av driften. Det vil derfor være vanskelig å finne avbruddsansvarlig 
konsesjonær. 
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Store, omfattende driftsforstyrrelser som medfører nettsammenbrudd bør unntas fra KILE. 
Hendelsene bør unntas fra ordningen fordi det nærmest er umulig å definere 
avbruddsansvarlig konsesjonær. 

6. Konsekvenser for Statnetts disposisjoner ikraftsystemet 
Statnett har som målsetning å øke lastgrensene i sentralnettet, for på den måten å oppnå en 
mer rasjonell utnyttelse av nettet og unngå investeringer i ny overføringskapasitet. For å få til 
dette kan man bruke systemvern eller endre driftsfilosofien. Et sentralt spørsmål i denne 
sammenheng er om det er konflikt mellom Statnetts målsetning og Statnetts ansvar gjennom 
KILE. 

Det er ikke økonomisk rasjonelt å dimensjonere nettet slik at det aldri oppstår flaskehalser. 
RfS sier at begrensninger i nettkapasitet i størst mulig grad skal håndteres ved hjelp av 
kapasitetsavgifter. Samtidig oppfatter brukerne av nettet det som positivt om nettet utnyttes 
slik at det er felles pris i hele børs området eller liten prisforskjell mellom de norske 
elspotområdene og utlandet. 

System utnyttelse 
Systemvern 
Systemvern er med på å øke utnyttelsesgraden av nettet som alternativ til nyinvesteringer. Det 
systemvernet som vil kunne ha betydning for KILE er belastningsfrakobling (BFK). 

Historisk sett har ikke BFK blitt brukt i beregningene for lastgrensesetting, det har kun vært 
ment til bruk for å unngå totalt nettsammenbrudd ved store driftsforstyrrelser. I dag er det en 
vridning mot at BFK kan brukes som et aktivt systemvern, der man bruker det i 
lastgrensesettingen. Dette gir en annen bruk av tjenesten, og bør derfor kompenseres for 
økonomisk. I år har det blitt inngått avtale med en aktør om bruk av BFK som et aktivt vern. 

I tabellen er det vist fylkesvis fordeling av BFK. BFK aktiveres ved 10 forskjellige 
frekvensnivåer: Første utkopling er ved 49,0 Hz, mens siste er ved 47,0 Hz. Nederst i tabellen 
er det beregnet en gjennomsnittlig KILE-kostnad. Her er det lagt en gjennomsnittlig kostnad 
på 16 kr/kWh til grunn for beregningene. 
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Frekvens 
Fylkesoversikt [MW] 49,01 48,7: 48,S! 48,3: 48,1! 48, O! 47,9! 47,7! 47,5: 47,OiSum 

Østfold I I 2491 791 981 I I I I I 426 --------------------------------- --------~-------~--------t-------1--------t-------+-------t-------+-------t--------r------------
Akershus . t: 161: 141: 104: : : : I : 406 
(5slo---------------------------- --------r-------:---:29:2r---1-11:----19~r--------r-------T--------r-------y--------r-------Eioi5 
---------------------------;..----- --------t--------4--------~-------_I--------t-------+-------+-------+-------{--------~------------
Hedmark : . : 90: 58: 59: : : : I : 207 --------------------------------- --------r-------i--------f-------T-------f-------+-------f-----'--+-------t--------r------------
Oppland : : 90: 441 78: : : l : : 212 --------------------------------- --------... -------oot--------+--------1--------+-------~-------+--------r-------+--------I-------------
Buskerud : I 301 35: 71: : : : : : 136 --------------------------------- --------I--------+-------f-------+-------f-------+-------f-------+-------f-------+-----------
Vestfold ... I : I 96: 89: : 67: J l : 252 _____ , ___________________________ .... ___ .... ____ &. _______ ""'-_______ '" ... ______ -'-_______ .L. _______ ~ _______ 4 _______ -4. _______ ... ________ '-___________ _ 

Telemark : : i 132: 20: : 108: : : : 260 --------------------------------- --------to-------"1--------l"'-------"1-'-------,.-------..,...-------'t--------,..-------.,.--------,..------------
Aust~Agder : l : 67: 30: l : l: : 97 --------------------------------- --------I---------{--------I--------+-------+-------+-------+-------+-------t-------+-----------
Vest-Agder . ::: 37: 129: : 240: 50; .: 6: 462 _________________________________ -----___ .. _______ 001-_______ ... _______ ....f-_______ • _______ ~-____ --.-------...... -------+--------.... ------------

Rogaland ! l : ! 110: : 110: 480: : l 700 
~orCialatnd-------------~-----~- ---!5oi5r---2:201--------r-------,---:33-6T-------,----11-6:--------:-------1--------r------11-6(5 
-------------.-------------------- --------t---------{--------t-------+-------t-------+-------t-------+-------t--------r-----------
Sogn og Fjordane I I : I 45: : 90: 80: : : 215 --------------------------.... _____ _ __ ... ____ ~------- ...... -------+-------_""I_-------+-------_+OO-------+-------...... -------+----____ 1-__________ _ 

Møre og Romsdal : 120: 168: : 124: : : : : : 412 --------------------------------- ----... ---~- ... -----~--------}-------+-------t-------+-------{-------+ ... ---... --{--------}-------------
Sør Trøndelag : 96: 1181 : : : l : 145: : 359 _________________________________ _ ...... _____ L _______ -l ________ l. _______ ..l-_______ .l. _______ ...L.. _______ ..L _______ ...L.. _______ .I. ________ L. __________ _ 

Nord Trøndelag .: 171: 851 : I : l l 581 87: 401 
~or(jicin-d---------------------- --------r?~--:30:r-------r----:i3:r-------T----:22:r---1~2i--------r----~2i-----1~r-------:27ii 
--------------------------------- -----... --~- ... -----4 ... -------}-------+-------t-------+-------{-------+-------{--------}-------------
Troms l : 55: : : 60: l l 281 33: 176 _________________________________ _ ___ ... ___ "" _______ • _______ ,L _______ '"'-_______ ~ _______ ~ _______ .1. _______ -"-_______ ,, ________ 1.. ___________ _ 

Finnmark : 1 I·: : 20: 1 : 14: 14; 48 
Frekvenssum [MW] 5°°:637113381 843: 1484! 102! 8S7! 610! 277: 1551 6803 
KILE-kostnad [mill kr] 8,0: 10,21 21,41 13,5: 23,71 1,6: 13,719,81 4,4: 2,5: 108,8 

KILE-kostnaden er beregnet per time. Det er viktig å presisere at dette er avbruddsansvarlig 
konsesjonær sitt ansvar, ikke nødvendigvis Statnetts. Hittil har det ikke vært mange store 
nettsammenbrudd i kraftsystemet som har krevd aktivering av BFK. Dersom avbrudds
ansvarlig konsesjonær mener at risikoen for aktivering av BFK - med tilhørende KILE
kostnad - er stor, vil det være naturlig å inngå avtaler med berørte aktører om kompensasjon 
for å ligge bak BFK. 

Driftsfilosofi 
KILE vil kunne medføre konflikt mellom netteier og systemoperatør når det gjelder 
lastgrensesetting. Isolert sett gir dette netteier insentiv til å ha lave lastgrenser2 fordi dette vil 
kunne redusere eventuelle KILE-kostnader samtidig som en unngår overbelastning på 
enkeltkomponenter og dermed forkortet levetid. Systemoperatør har utfra målsetningen om å 
drive nettet samfunnsøkonomisk rasjonelt et ønske om å ha høye lastgrenser for å redusere 
samfunnsøkonomiske kostnader. Dette vil medføre en økt utnyttelse av nettet som igjen 
innebærer større belastning på nettanleggene og økt risiko for avbrudd. I dag drives nettet 
hovedsakelig etter n-I-kriteriee. Dette innebærer at utfall aven ledning aldri skal medføre 
avbrudd for sluttbrukere. Økt utnyttelse av nettet vil innebære at n-I-kriteriet blir fraveket 
oftere enn i dag. Med KILE vil dette øke netteiernes kostnader. Årsaken er at netteierne ikke 
bærer kostnadene ved flaskehalser, slik at de bare ser de økte avbruddskostnadene og ikke de 
reduserte flaskehalskostnadene. Lave lastgrenser og konsekvent n-I-drift er dermed et 
bedriftsøkonomisk rasjonelt svar på KILE. I og med at RfS sier at lastgrensene skal settes i 
samråd med netteierne, kan KILE gjøre det vanskeligere å få realisert Statnetts mål om økt 
utnyttelse av nettet. 

2 Hensynet til levert energi trekker i motsatt retning (ref. inntektsrammereguleringen). 
3 I enkelte områder drives nettet i normaldrift etter n-O. Det er hovedsakelig SFE-nettet, og i visse tilfeller også 

Møre-nettet og området nord for Ofoten. 
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For å unngå flaskehalser kan det til tider være hensiktsmessig å dele nettet og innføre n-O
drift. I underskuddsområder, det vil si områder som må importere kraft inn til området fordi 
de ikke produserer nok kraft selv, medfører dette en økt risiko for KILE. Ved utfall av 
ledningen inn til området vil det kunne bli avbrudd. For å redusere omfang av avbrudd kan 
det installeres systemvern (BFK) som aktiveres ved utfall av ledningen, eller spesialreguleres 
for å øke produksjonen inne i området. I dag finnes det ingen entydige retningslinjer for når 
n-O drift skal godtas. 

Effektproblematikk 
På bakgrunn av erfaring fra vinteren 98-99 er det i år laget planer for hvordan effektknapphet 
i systemet skal takles. I ytterste konsekvens vil det koples ut last for å ivareta de 
driftskriteriene som gjelder. I et slikt tilfelle er det ikke nettet som er for dårlig, men det er rett 
og slett ikke nok produksjonskapasitet ikraftsystemet. Lastbortkopling som følge av 
effektknapphet bør derfor holdes utenfor KILE. 

7. Avtaler, kontrakter og KILE 
Statnett har inngått enkelte avtaler som kan ha betydning med hensyn til selskapets KILE
ansvar. Dette gjelder spesielt tilknytningskontrakten, som er en avtale mellom Statnett og 
kundene i sentralnettet, og innleieavtalen med anleggseierne i sentralnettet. I tillegg er det 
inngått en avtale med Hydro på Karmøy om momentan lastfrakobling ved bruk av 
systemvern. 

Avtalene vil kunne utløse erstatningsansvar for Statnett ved feil som oppstår nettet. 
Spørsmålet er da hvordan dette skal behandles i forhold til KILE. 

Tilknytningskontrakten 
Tilknytningskontrakten (både den "gamle" og den nye som er framforhandlet med PIL) 
inneholder erstatningsbestemmelser, som på nærmere gitte vilkår innebærer at Statnett må 
betale erstatning dersom en kunde får et økonomisk tap som følge aven hendelse som skyldes 
en uaktsom handling fra Statnett. Erstatningsplikten beregnes som kundens direkte 
økonomiske tap. Avtalen skiller ikke mellom Statnetts roller som systemansvarlig og netteier. 

NVEs regelverk for KILE vil åpne for at konsesjonærer kan kompensere direkte tilbake til 
sluttbrukerne. Dette innebærer at en kunde samtidig kan ha krav på erstatning etter kontrakten 
og etter KILE. Dersom det forutsettes at kunden automatisk får en kompensasjon etter KILE, 
må det kunne legges til grunn at det må foretas et fradrag for kompensasjonen som eventuelt 
er gitt i henhold til kontrakten. Det er imidlertid tvilsomt om Statnett har hjemmel til å søke 
regress hos kunder som har mottatt større erstatning i henhold til kontrakten enn KILE legger 
opp til. 

Det forhold at tilknytningskontrakten ikke skiller mellom Statnetts forskjellige roller i 
forbindelse med en eventuell erstatning, kan tale for at en heller ikke i forhold til innføringen 
av KILE skiller Statnetts roller. 

Innleieavtalen til sentralnettet 
Statnett har i løpet av 1999 forhandlet frem en ny avtale med anleggseiere om vilkår for 
innleie av anlegg som inngår i sentralnettet. Også denne avtalen inneholder regler om 
erstatning. Her er erstatningsreglene først og fremt utformet som regressregler, slik at Statnett 
som operatør for sentralnettordningen må. kunne søke regress av anleggseierne dersom 
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Statnett blir erstatningsansvarlig etter tilknytningskontrakten. Dette er en konsekvens av at 
Statnett har denne rollen som operatør av sentralnettordningen på vegne av alle anleggseierne 
i sentralnettet. Når det gjelder KILE forutsettes det at det nærmere avtales hvordan dette skal 
håndteres. 

Avtale om BFK - Hydro Karmøy 
I henhold til avtale mellom Statnett og Norsk Hydro skal det ytes kompensasjon til Hydro for 
bruk av systemvern i Hydro sitt smelteverk på Karmøy. Avtalen er bygd opp slik at det 
betales et fast beløp for installasjon av vernet, og en kompensasjon dersom systemvernet er 
aktivt. Det tredje "trinnet" i avtalen er en kompensasjon ved bortkopling av last. På 
tilsvarende måte som for tilknytningskontrakten synes det feil at kunden skal få en ytterligere 
kompensasjon gjennom KILE. 

8. Konklusjon 
Statnett som systemansvarlig nettselskap bør i sin helhet defineres som avbruddsansvarlig 
konsesjonær i KILE-sammenheng, i tilfeller der avbrudd skyldes feil i Statnetts anlegg eller 
rutiner. Dette begrunnes med følgende: 

• Et helhetlig KILE-ansvar vil være i tråd med Statnetts målsetning om å være et effektivt 
systemansvarlig nettselskap. 

• Systemansvaret og KILE har begge som mål å ivareta leveringskvaliteten: 
• Systemansvarlig har en koordinerende rolle i forhold til å ivareta leveringskvaliteten i 

kraftsystemet. 
• KILE skal gi konsesjonærene et økonomisk insentiv til å sikre en samfunnsøkonomisk 

optimalleveringskvalitet. 

Anbefalingen forutsetter følgende: 
• Inntektsrammene økes med forventet KILE-kostnad. 
• KILE-kostnader forbundet med revisjoner belastes den enkelte netteier som har feil i sitt 

anlegg, og ikke systemansvarlig. Dette vil bidra til en mer effektiv håndtering av 
revisjoner, og derigjennom bedre leveringskvaliteten i nettet. 

• Feil forårsaket av tredje part og force majeure holdes utenom ordningen. 
• Det må også gjøres unntak for ILE under nettsammenbrudd da det i slike tilfeller vil det 

være nærmest umulig å definere avbruddsansvarlig konsesjonær i henhold til intensjonen 
bak ordningen. 

• Statnett må ikke belastes dobbelt der det foreligger avtaler mellom Statnett og andre 
aktører om økonomisk kompensasjon. For eksempel skal ikke Statnett belastes med KILE 
ved bruk av BFK når det samtidig gis kompensasjon etter avtale med den som kobles bort. 

• Lastbortkopling som følge av effektknapphet bør holdes utenfor KILE, slik at ordningen 
også i slike situasjoner fungerer etter intensjonen. 

Med bakgrunn i tidligere erfaringer anbefales det å legge et retningsgivende regelverk i bunn 
for ordningen for å regulere skyldfordeling i hendelser der flere konsesjonærer er involvert. 
Dette vil forenkle håndteringen av ordningen samt redusere antall tvistesaker. 
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Vedlegg 1 Referanser 

Enfo: Rapport fra arbeidsgruppe vedr KILE (AG21), juni 1998. 

Ketil Grasto: Kompensasjonfor ikke levert energi. Rapport 17-1998, NVE. 

Statnett: NVEs forslag til retningslinjer for KILE - Høringsuttalelse fra Statnett. Notat 
02.09.98, dokid 140227. 

Ketil Grasto, Knut Ekerhovd, Christina Sepulveda: Kompensasjon/or ikke levert energi
oppsummering av høringsuttalelser og NVEs kommentarer. Dokument nr 17/98, NVE. 

NVE: Retningslinjer for systemansvaret. August 1999. 

Statnetts databaser over driftsforstyrrelser i nett med spenning 33-420 kV. 
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Vedlegg 2 Eksempler 

Møre-nettet 
Vinteren 1998 medførte eksplosjon aven skillebryter korrekt samleskinneutløsning i Aura. 
Etter at samleskinnen var frakoblet nettet, ble hele Møre-nettet forsynt over en transformator i 
Ørskog. For å bedre leveringspåliteligheten i området ble et aggregat forsøkt startet. 
Aggregatet hadde en feil som gjorde at det trakk re aktiv effekt fra nettet under oppstart. Dette 
medførte lav spenning, og påfølgende nettsammenbrudd som følge av spenningskollaps. 
Årsaken til driftsforstyrrelsen lå hos netteieren som eide den havarerte skillebryteren, mens 
årsaken til nettsammenbruddet (avbruddet) lå hos produsenten. 

Tilsvarende kan andre forbrukere trekke re aktiv effekt i slike situasjoner, og være årsak til at 
nettet bryter sammen som følge av spenningskollaps. 

SFE-nettet 
SFE eier nettet fra Haugen til Høyanger. I dette området driftes nettet etter n-O, da nettet i 
normal drift er delt i Åskåra. I et tenkt tilfelle kan det være underskudd i området. Ved utfall 
vil Elkem Bremanger falle ut, noe som kan medføre KILE. Ettersom SFE er konsesjonær i 
området, vil disse bli belastet for KILE-kostnadene. Spørsmålet er da om de har rett til å be 
systemoperatør om å kjøre spesialregulering i området for å unngå KILE-kostnader? I dette 
tilfellet vil spesialreguleringen sannsynligvis effektueres hos SFE. De vil med andre ord tjene 
penger på en spesialregulering samt redusere en sannsynlig KILE-kostnad. 

Vestlandet 
Høsten 1998 var det store prisforskjeller på Vestlandet. Saudasnittet (snittet av Hylen-Sauda + 
Nesflaten-Sauda) var begrensende. Dette medførte at det ble innført et bryterstyrt vern som 
reagerer på utfall aven av de to linjene. Dersom Nesflaten-Sauda faller medfører dette at en 
til to haller hos Hydro Karmøy blir utkoplet. Antall haller som ligger bak BFK gis av 
Landssentralen. Hydro Karmøy har inngått en avtale med Statnett om å bruke BFK som en 
systemtjeneste, og skal ved aktivering av BFK ikke inkluderes når det er snakk om KILE. 

Hasle 
Ved revisjon aven av linjene i Haslesnittet blir snittet av gjenværende linje + Øvre Vinstra
Vågåmo 1000 MW/800 MW (eksport/import). Et utfall aven av de to linjene i snittet 
medfører nettsplitting og separatområde i Sør-Norge. Ved eksport vil vi da få høy frekvens og 
aktivisering av produksjonsfrakobling, ved import lav frekvens og aktivisering av 
frekvensstyrt BFK. Denne BFK-en bør det ikke gis kompensasjon for gjennom KILE, men 
gjennom avtaler som regulerer bruken av BFK som systemvern. 
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