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FORORD 

NVE legger med det.te fram sin uttalelse som underlag for Regjeringens 

Stortingsmelding om energiøkonomisering (enøk). Uttalelsen er NVEs svar på 

Olje- og energidepartementets brev av 13.5.88 

Energiøkonomisering berører sentrale spørsmål innen forvaltning og d r i f t  av 

dagens energisystem, inklusive brukersystemet. Dokumentet må derfor ses i 

sammenheng med andre uttalelser f ra  NVE i den senere t id ,  bl.a. i forbindelse 

med den siste energimeldingen, St.meld. nr.38(86-87) og i forbindelse med ny 

energilov. 

Dokumentasjon av NVEs forvaltning av enøk-bevilgninger over statsbudsjettet, 

kapi t te l  1890, post 60 og 70 følger som u t ryk t  vedlegg t i l  denne uttalelsen. 
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l SAMMENDRAG OG TILRÅDINGER 

1.1 Bakgrunn 

Energiøkonomisering har få t t  status som eget innsatsområde i de fleste vestlige 

land i de senere år.  Bakgrunn for det te  har vært økende forståelse av energiens 

fundamentale betydning for all økonomisk utvikling og de fleste lands 

avhengighet av usikker tilgang på energivarer fra ikke fornybare kilder, særlig 

olje. For Norge, som betydelig nettoeksportør av energi, har satsingen vært 

motivert ut fra ønsket om en samfunnsøkonomisk husholdning med energi- 

ressursene og økende erkjennelse av den miljøbelastning som økende produksjon 

og bruk av energi fører med seg. 

I den senere tid har Verdenskommisjonen for miljø og utvikling gjennom sin 

rapport ti l  FN, fokusert oppmerksomheten på de alvorlige konsekvenser for alt 

liv på jorden av bl.a. økende produksjon og bruk av konvensjonelle energiformer. 

Stortinget har de siste 10 år behandlet to handlingsprogram for energiøkonomi- 

sering og gitt sin tilslutning til Regjeringens forslag. Disse har vært fulgt opp 

med økte bevilgninger over statsbudsjettet til enøk-tiltak. 

NVE har i lang tid arbeidet på mange plan for en bedre utnyttelse av energi- 

ressursene i Norge. Dette gjelder særlig ledningsbunden energi. NVEs ressurser 

har i hovedsak vært re t t e t  mot tilrettelegging av rammebetingelsene for en 

samfunnsøkonomisk utnyttelse av energiressursene i vassdragene og i energi- 

markedene. Viktige virkemidler har vært konsesjonsvilkår, samordnet planlegging 

og prinsipielt grunnlag for prispolitikken. Ved omorganiseringen av NVE, 1.1.1986, 

ble etatens instruks endret til også å omfatte  ansvar for rasjonell energibruk. 

Når det nå skal utarbeides en ny stortingsmelding om enøkvirksomheten i Norge, 

kan det være grunn til  å oppsummere det te  arbeidet som har vært gjort, drøfte 

på nytt grunnlaget for framdriften av det videre arbeid og foreslå eventuell 

omlegging og mulige nye tiltak. 



9 

1.2 Omfanget av NVEs uttalelse 

Omfanget av uttalelsen er begrenset til ledningsbunden energi og stasjonær 

energibruk. NVE vil likevel peke på miljø- og ressursproblemene som følger av 

energibruken i transportsektoren. Eta ten etterlyser en mer målret tet  energi- 

politikk for denne sektoren. NVE mener at transportsektoren må sees i sammen- 

heng med energisektoren forøvrig. Dette gjelder også for en ytre energifor- 

valtning. 

I uttalelsen foreslår NVE et prinsippielt grunnlag for vurdering av enøk-prosjek- 

ter ,  og det gis anslag for- det teknisk/økonomiske enøk-potensialet i tilgangs- 

systemet for elenergi. NVE foreslår en målsetting og en handlingsplan for enøk- 

arbeidet i årene fram mot århundreskiftet. Uttalelsen konkluderer med en rekke 

tilrådinger om ti l tak som bør set tes iverk for å sikre en samfunnsøkonomisk og 

miljømessig akseptabel energidekning i framtiden. 

1.3 Mål og premisser for enøk-virksomheten 

De overordnede mål for energihusholdningen er å maksimere samfunnets netto 

nytteverdi ved produksjon, omvandling, transport og bruk av energi. Denne 

net to  nytteverdi omfatter  også miljøkostnader og ulemper på kort og lang sikt. 

I enøk-begrepet legger NVE følgende: 

- utnyttelse av den energi vi produserer, fordeler og bruker på en mest mulig 
effektiv måte innenfor aksepterte lønnsomhetsrammer 

- reduksjon kostnad ved overgang fra en energibærer til en annen 

Enøk-potensialet er tradisjonelt definert som den energimengde som det ut fra 

samfunnsøkonomiske lønnsomhetskriterier er mulig å vinne inn ved bruk av 

optimale energivennlige løsninger for såvel bygninger som for tekniske installa- 

sjoner. Et mål for enøk i offentlig regi bør knyttes til den kostnadsreduk- 

sjonen samfunnet kan oppnå ved å gjennomføre enøk-tiltak. Det er derfor 

viktig at enøk-potensialet også uttrykkes i pengeenheter. 

Samfunnsøkonomisk s e t t  kan enøk-innsats i offentlig regi, r e t t e t  mot energibruk, 

begrunnes med at energimarkedet, slik det virker idag, ikke motiverer brukerne 
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til en optimal tilpasning av s i t t  forbruk til de samfunnsøkonomiske kostnader 

forbundet med å øke energiuttaket. Effekt iv iser ing av energimarkedet er et 

v ik t ig  enøk-t i l tak, men markedsmekanismen alene kan neppe gi den opt imale 

tilpasning på lengre sikt, bl.a. på grunn av miljøbelastningen som følger av 

energibruken. 

Of fent l ig  enøk-innsats bør r e t t e s  mot den delen av enøk-potensialet som el lers 

ikke vil bli realisert innen r imel ig  t id .  Enøk-prosjekter bør pr ior i teres i samsvar 

med samfunnsmessig nytteverdi. 

De vikt igste rammetingelsene i enøk-arbeidet er kostnadsforholdene i e l for-  

syningen, u t t r yk t  ved langtidsgrenseksostnaden (LGK) og prisene på oljeprodukter 

og andre energivarer. Dersom kostnadene og ulempene ved ny energiproduksjon 

er stigende over t i d  vil enøk-prosjekter som realiseres idag få høyere verdi i 

fremtiden. 

Den diskonterte LGK over et enøk-prosjekts levet id betegnes indifferenskost- 

naden. Et prosjekts net to  nytteverdi er l i k  innvunnet energi mult ipl isert  med 

indifferenskostnaden minus prosjektets kostnad. De t t e  gjelder for enøk-pro- 

sjekter i elsystemet. 

I forbindelse med vurdering av enøk-prosjekter og energiprosjekter generelt, er 

det v i k t i g  at også de miljømessige konsekvenser tas med i betraktningene, det 

være seg fordeler eller ulemper. Den definisjon av enøk som er g i t t  ovenfor er 

av ren økonomisk karakter. Ideelt sett bør miljøkonsekvensene kvant i f iseres slik 

at de kan vurderes på l ike  l in je med andre samfunnsøkonomiske kostnader. Idag 

ref lekteres kun en del av miljøkonsekvensene i kostnadene. Andre miljøaspekter 

vurderes i forbindelse med konsesjonsbehandling. NVE arbeider med et prosjekt 

som tar s ikte på å kvanti f isere miljøulemper i forbindelse med energiprosjekter. 

Vi vil i den sammenheng samarbeide med andre mil jøer som har kompetanse på 

det te  fe l te t .  
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1.4 Resultater og erfaringer i enøk-arbeidet hitti l  

NVE forvalter budsjettmidler over kap. 1890 Energiøkonomisering. Det har siden 

1985 vært gitt s tø t te  til utarbeiding av varmeplaner og til kompetanseoppbygging 

innen energiøkonomisering ved energiverk o.a. (post 60). Formålet med bevilg- 

ningen var å øke utnyttelsen av lokale energiressurser og å bygge opp kompe- 

tanse ved energiverkene, særlig innen enøk i brukersystemet. Det har i årene 

1985-88 vært bevilget tilsammen 36,2 mill.kr over post 60. 

Interessen for varmeplanlegging har vært mindre enn forventet. Dette kan 

skyldes lave oljepriser og rikelig krafttilgang i perioden, men det skyldes også 

manglende kompetanse på det te  området ved everkene. Planer om direkte bruk 

av gass i Norge ventes med tiden å føre til økende interesse for varmeplan- 

legging og fjernvarme. 

Det har vært stor interesse for tilskuddsordningen til kompetanseoppbygging. Det 

er opprettet  46 stillinger, de fleste ved fylkesverk eller større engrosverk, som 

helt eller delvis finansieres av tilskuddsordningen. Mottakerne av s tø t te  har 

opprettet  et tilsvarende antall  enøk-stillinger, finansiert over egne budsjett. 

Støtteordningen opphører ved utgangen av 1988. I gjennomsnitt har verkene 

mot ta t t  s tø t te  i 2 år.  Et ter  det NVE kjenner til, vil stillingene bli videreført 

over verkenes budsjett. Støtteordningen har ført til økende vektlegging av enøk- 

t i l tak hos brukerne i everkene. Det er mer usikkert hvilke konkrete enøk- 

resultater støtteordningen har medført. Dette skyldes at enøk-arbeidet for mange 

everk fortsatt  er i en tidlig fase, men også manglende vektlegging av resultat- 

måling og oppfølging. 

NVE forvalter også midler som bevilges over post 70, - Tilskudd til elektrisitets- 

forsyningen. Denne støtteordningen ble opprettet i 1938 som virkemiddel for 

elektrifiseringen av utkantstrøk. Den har senere vært brukt til opprustings- 

prosjekter ved everk med svak økonomi og høye priser, og dvs. som virkemiddel 

for prisutjevning. 

I dag benyttes midlene over denne post som virkemiddel ved omorganiseringen av 

eforsyningen og til kartlegging av kostnadsforhold og enøk-potensialet i 

fordelingsnettet. NVE mener støtteordningen har bidratt til at nettapene knyttet 

til alminnelig forsyning er redusert med ca.  1,8 TWh/år de siste 8 år ,  i tillegg til 

prisutjevning og bedring av påliteligheten for kraftleveringen i berørte strøk. 
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Den viktigste enøk-virkningen har imidlertid omorganiseringen til vertikalt 

integrerte enheter innen eforsyningen hat t .  

Det gis også s tø t te  til planlegging av småkraftverk og opprusting/utvidelse av 

eldre vannkraftverk. 20 av de 57 av småkraftverkprosjektene det er gitt s tø t te  til 

de siste 10 år ,  er realisert. Interessen for småkraftverk har vært avtagende i 

senere år på grunn av lave oljepriser og rikelig krafttilgang. Den ventes å t i l ta 

igjen dersom Norge velger å prioritere fornybar energi. 

NVE leder et forprosjekt re t t e t  mot kartlegging av enøk-potensialet i produk- 

sjonssystemet som delvis finansieres over post 70. Prosjektet har hi t t i l  git t  

oversikt over opprusting/utvidelsespotensialet ved eldre kraftverk, og over de 

barrierer som gjør seg gjeldende mot realisering av potensialet. Prosjektet vil bli 

videreført i 1989. 

Bevilgninger over post 70 har også gått  til delvis finansiering av Statens 

vindkraftprogram som forvaltes av NVE. Det er bygget prototypeanlegg for 

utnyttelse av vindenergi på Frøya. 

I Statkraftkontraktene for alminnelig forsyning for perioden 1985-90, er det gitt 

vilkår om at kjøperne plikter å legge fram planer for konkrete enøk-tiltak innen 

si t t  forsyningsområde. NVE har laget retningslinjer for planarbeidet og admini- 

s t rerer  oppfølgingen. Erfaringene hit t i l  med denne ordningen, er at den har hatt 

liten betydning for verkenes enøk-virksomhet. NVE har derfor foreslått at vilkår 

om enøk-innsats ved verkene tas inn i konsesjonene i forbindelse med ny 

energilov. 

1.5 Teknisk/økonomisk enøk-potensiale 

Enøk-potensialet er fullt utnyttet  når energisystemet er optimalt tilpasset de 

rammebetingelser som samfunnet legger til grunn. Over tid endrer ramme- 

betingelsene, f.eks prisene, seg ofte langt raskere enn tilpasningen i tilgangs- og 

brukersystemet kan følges opp. Dessuten eksisterer barrierer som hindrer 

markedstilpasning helt eller strekker den over uforholdsmessig lang tid. System- 

tilpasningen skjer ved enøk-tiltak i tilgangssystemet og hos brukerne. Samfunns- 

økonomisk s e t t  bør slike enøk-tiltak dimensjoneres slik at marginalkostnader for 

den sist innvunne energienhet er lik nåverdien av forventet kostnad for ny 

energi over prosjektets levetid (indifferenskostnaden). Enøk-potensialet er 
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samfunnets netto nytteverdi av slike tiltak. Potensialet er selvsagt usikkert p.g.a. 

begrenset informasjon og anslag om en usikker framtid. Anslag på enøk-poten- 

sialet har likevel verdi fordi størrelsesordenen av forventet kostnadsreduksjon gir 

grunnlag for prioritering av enøk-virksomheten. 

NVE har anslått enøk-potensialet i elsystemet ut f ra  eget datagrunnlag. Når det 

gjelder potensialet hos brukerne er det te  anslått av andre og gjengitt her. 

Tabell 1.1 nedenfor gir en oversikt over det anta t te  enøk-potensialet i tilgangs- 

og brukersystemet i Norge. 
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Tabell 1.1 Oversikt over enøk-potensialet Norge 

Produksjonssystemet for elektrisitet 

Opprusting/utvidelser 
av eldre vannkraftverk 1) 

Driftsoptimalisering mv 1) 

Overføringssystemet for elektrisitet 1) 

4,5 TWh 4) 

2,0 TWh 

1,0 TWh 

Sum tilgangssystemet 7,5 TWh 27,0 PJ 

Brukersystemet 

Boliger 2) 

Tjenesteyting 2) 

Industri 3) 

18,0 PJ 

17,3 PJ 

58,3 PJ 

Sum brukersystemet 93,6 PJ 

Totalt tilgangs- og brukersystemet 120,6 PJ 

1) Kilde: NVEs egne beregninger. 
2) Kilde: Energidata 1988. 
3) Kilde: Kjelforeningen - Norsk Energi/Institutt for energiteknikk 1984. 
4) Sammen med utvidelsesprosjektene har NVE anslått enøk-potensialet i 

produksjonssystemet (fysisk) til 8.5 TWh. Det alt overveiende av de t te  er 
behandlet i Samlet Plan og 3.8 TWh behandlet i kategori I. Kun 0. 7 TWh 
av potensialet trenger bare elkonsesjon, mens resten krever så store 
naturinngrep at prosjektene må betraktes på linje med nyutbygginger. Det 
aktuelle opprustings/utvidelsespotensialet blir da tilsammen på 4,5 TWh. 

Tallene for brukersystemet er av NVE oppfattet til å gjelde både olje og el. 

1.5.1 Produksjon 

Mange av de eldre kraftstasjonene er delvis nedslitt og trenger opprusting. Da de 

ble bygget, ble de tilpasset helt andre forhold i energimarkedet enn de som 

gjelder idag. De var bl.a. ikke tilknyttet et landsomfattende hovednett. Noen var 

dessuten dimensjonert for å mate kraftintensiv industri med lang brukstid. Ved å 

ruste opp/utvide slike produksjonsverk kan energitilgangen i vassdragene utnyttes 

bedre. 
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1.5.2 Driftsoptimalisering 

Driften av det bestående produksjons- og overføringssystem kan forbedres ved å 

fjerne flaskehalser i overføringsnettet (bedre samkjøring), ved endring i 

driftsenhetens organisasjon mot større enheter og ved å bedre kvaliteten på 

driftsprognoser (korttid) for tilsig og forbruk. Videre mener NVE at det finnes 

et mindre potensiale som kan innvinnes ved teknologiutvikling og rutiner som gir 

bedre renhold av varegrinder, etablering av sandfang m.v. ved kraftverkene. 

Energitilgangen i vannkraftsystemet varierer med størrelsesorden ± 15% av 

normalproduksjonen. Krafttilgangen må nødvendigvis tilrettelegges ut fra 

kraftbalansen, slik den ventes å kunne bli i år med lite nedbør. Overskudds- 

kraften i vannrike år selges som tilfeldig kraft innenlands eller eksporteres. De 

siste 5-8 årene, har prisene på tilfeldig kraft gjennomsnitt ligget vesentlig 

lavere enn fastkraftprisene på grunn av tilsig en må legge til grunn, fullføring av 

store kraftprosjekter som Ulla-Førre, Eidfjord o.a. og kraftoverskudd i våre 

naboland. 

NVE har arbeidet for at overskuddskraften i vannkraftsystemet skal utnyttes 

bedre. Den beste utnyttelsen av tilfeldig kraft er foredling til fastkraft så langt 

de t te  er økonomisk optimalt. NVE mener at ca 2 TWh/år kraft kan omsettes som 

fastkraft  i tillegg til dagens fastkraftnivå, fra det bestående elsystem innen år 

2000. Utnyttelsen av det te  potensialet innebærer reali teten utsettelse av 

investering i nye kraftprosjekter i 1-2 år. Netto samfunnsøkonomisk nytteverdi 

anslås til ca 200 mill.kr/år. 

Utvidelse av markedet for tilfeldig kraft innenlands kan gi gevinst, men denne er 

vanskelig å anslå. 

1.5.3 Nettet  

Det største enøk-potensialet i net tet  finner vi fortsatt  i fordelingsnettet og 

særlig i lavspenningsnettet. Tapene i hovedfordelingsnettet (typisk fylkes- 

omfattende) har vi svakt grunnlag for å anslå. Netto nytteverdi av aktuelle 

t i l tak i det totale fordelingsnettet anslås til 2600 mill.kr. 

Hovednettet dimensjoneres e t t e r  kriterier om sikkerhet mot utfal l  som ikke gir 

rom for enøk-tiltak i det bestående nett .  Det er derimot gevinster å hente ved 
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bedre utnyttelse av produksjonssystemet ved å fjerne "flaskehalser" i hovednettet. 

Enøk-potensialet knyttet til det te  er medtat t  under avsnittet om drifts- 

optimalisering ovenfor. 

1.5.4 Enøk-potensialet brukersystemet 

Enøk-potensialet i boligsektoren og tjenesteytende sektor er ,  av Energidata A/S 

i 1988, anslått til henholdsvis 18.0 og 17.3 PJ/år ,  eller 13 og 26% av energi- 

bruken idag. 18.4 P J av potensialet gjelder elektrisitet.  Netto nytteverdi er av 

Energidata anslått til ca 23 mrd.kr. 

Kjelforeningen - Norsk Energi har i samarbeid med Institutt for energiteknikk i 

1984 anslått potensialet i industrien til 58.3 PJ /år  eller 25% av forbruket. Med 

dagens lave oljepriser er potensialet noe mindre. 

NVE finner det vanskelig å stille seg bak disse tallene, men vil peke på at 

potensialet utvilsomt er så betydelig at det bør satses på de t te  området. 

1.6 Alternativ og fornybar energi 

Særlig miljøhensyn, men også ressursbegrensninger tilsier at verden i det lange 

løp må basere energibruken på fornybare energikilder. Brundtlandkommisjonen 

mener at en overgang til fornybar energi i løpet av neste århundre er nødvendig 

for en bærekraftig utvikling. 

Norge dekker idag ca.  70% av nyttiggjort energi til stasjonære formål med 

fornybar energi i form av vannkraft. 

NVE mener andelen av fornybar energi bør økes ved bedre utnyttelse og videre 

utbygging av vannkraftressursene, bedre utnyttelse/effektivisering av energi- 

bruken idag, utvikling og bruk av oppvarmingssystemer basert på varmepumper, 

spillvarme og bioenergi og videreutvikling av teknologien for utnyttelse av sol-, 

vind- og bølgeenergi. 

En s t ra tegi  for økt satsing på fornybar energi kan inkludere å bygge ut 

fjernvarmenettet,  bl.a. for å utnytte varmepumpen økonomisk. Fjernvarme er 

økonomisk interessant i byer og tet ts teder  for dekning av oppvarmingsbehov. Av 

et an ta t t  fjernvarmepotensial på 20-25 PJ /år  har vi idag bygget ut ca. 2 PJ /år .  
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Fjernvarmesystemer kan utnytte flere fornybare energibærere som tilfeldig kraft ,  

biobrensel, foruten som nevnt varmepumper. Ved bruk at store varmepumper i 

fjernvarmesentraler kan uttaket av primærenergi reduseres med ca. to tredeler. 

Dette betyr at med full utbygging av fjernvarmepotensialet basert på oppvarming 

med varmepumpe kan ca. 15 P J / år spares. Ved økende energipriser vil små 

varmepumper også kunne bli interessante for oppvarming av småhus. 

1. 7 Barrierer og virkemidler 

1.7.1 Mål og rollefordeling 

Energiøkonomisering er som nevnt valgt som eget innsatsområde, jfr. Statsbud- 

s je t te t ,  kap. 1890. Klare mål og effektiv organisering av arbeidet er viktige 

forutsetninger for samordnet innsats på et felt der så mange aktører skal delta. 

Det synes å være stor enighet om at disse forutsetninger ikke har vært tilstede 

hittil .  Dette gjelder særlig enøk-arbeidet på brukersiden. 

Uklarheten omkring oppgavefordelingen gjelder særlig eforsyningens rolle. NVE 

mener det er nødvendig at eforsyningen spiller en hovedrolle i enøk-arbeidet når 

det også gjelder å gi råd og veiledning, eventuelt også økonomisk s tø t te  til 

energibrukerne. Eforsyningen har kontakt med alle energibrukere i landet. Den 

er s tyr t  av folkevalgte organer og er underlagt konsesjonsvilkår. 

Everkenes virksomhet vil derfor kunne styres, gjennom vedtekter og konsesjons- 

vilkår, slik myndighetene ønsker og uavhengig av kortsiktige svingninger i f.eks. 

energiprisene. Det er viktig at kompetansen i enøk-arbeidet har et langsiktig 

siktepunkt, og er bundet til institusjoner som består over lang tid. 

For å unngå at enøk-arbeidet kommer i miskreditt hos energibrukerne er det 

viktig at det ligger gode kunnskaper bak veiledningsvirksomheten, ellers er det 

fare for at energibrukerne blir villedet. Den fagkunnskap som står  til rådighet 

hos de store energiverkene er egnet til å drive frem enøk-arbeidet. Ved i første 

rekke å legge oppgavene med å drive enøk-veiledning hos energibrukerne på 

andre institusjoner risikerer en at everkene kan bli oppfattet som motspillere 

istedet for medspillere i det te  arbeidet. Everkene vil, gjennom konsesjonsvilkår, 

bli tillagt oppgaven med å sørge for balanse mellom etterspørsel og tilgang på 

energi. Dette vil gi everkene insitament til å utvikle god energiøkonomi også i 

brukersystemet. 
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1. 7 .2 Organisering av eforsyningen. 

De fleste everk i Norge er for små og ressursfattige til å kunne forvalte 

energiressursene effektivt. Den omorganisering av eforsyningen til vertikalt 

integrerte, fylkesomfattende verk - eller med andre naturlige avgrensninger som 

nå foregår, i samsvar med mål sa t t  av Stortinget, vil være det klart mest 

effektive bidrag til enøk-arbeidet i framtiden. Fylkeskomfattende verk vil kunne 

ha en forvaltningsmessig tilknytning til fylkeskommunen og derved bidra til 

interesse og oppfølging av enøk-arbeidet på det te  forvaltningsplan. Som 

interkommunale enheter vil slike everk også kunne få nært samspill med 

kommunene og kommuneforvaltningen. Vertikalt integrerte verk er best egnet til 

å drive samfunnsøkonomisk enøk-virksomhet bl.a. på grunn av spesielle forhold 

ved det norske vannkraftsystemet. De som står  for leveringen til forbruker må 

føle kostnaden ved å skaffe mer kraft.  

1.7.3 Priser og avgifter. 

Prisene og avgiftene på energivarene er viktige virkemidler i en rasjonell 

energihusholdning. Ressursene utnyttes best når prisen inklusive avgifter i 

middel over tid - tilsvarer kostnaden ved å øke uttaket av vedkommende 

energivare. 

I Norge fastset tes  elprisene av det lokale everk slik at verkets utgifter s tort  set t  

blir dekket. I tillegg betaler noen forbrukergrupper avgifter til s taten.  Grunn- 

renten fra mer eller mindre nedskrevne vannkraftverk overføres derfor dels til 

Staten, dels til kommunene og dels til abonnentene i form av lave priser. Dette 

fører til s tor prisvariasjon distriktene i mellom og t i l  at gjennomsnittsprisen for 

landet nå og trolig i lang tid vil være lavere enn kostnaden for ny krafttilgang 

hvis en regner ut fra det avkastningskrav på kapital som Finansdepartementet 

foreskriver (7%). 

Ved å flytte avgiftene fra  siste omsetningsledd til produksjonsleddet og la det te  

ledd innkreve avgift i form av grunnrente, vil prisvariasjonene kunne reduseres 

vesentlig og gjennomsnittsprisen for landet kunne bli mer i samsvar med 

kostnaden ved å øke kraftuttaket.  Dette er et vesentlig virkemiddel for å oppnå 

samfunnsøkonomisk riktig tilpasning. Dette er nærmere omtalt  i NVEs uttalelse 

til Oed av 20. mars 1987. 
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Miljøulemper ved produksjon transport og bruk av fossilt og annet brensel 

påvirker ikke prisen på disse energivarer idag. Ved pålegg av avgifter på re t t  

s ted i systemet kan myndighetene styre konkurranseforholdet mellom energi- 

bærerne i ønsket retning. 

1.7.4 Bruk av Statens  midler 

I det lange løp bør rammebetingelsene for energihusholdningen være slik at 

direkte bevilgninger (overføringer) over Statsbudsjettet vil være unødvendig. På 

grunn av det store enøk-potensialet som er påvist og som ikke blir realisert 

innen rimelig tid, vil det likevel være samfunnsøkonomisk regningsvarende å 

bruke bevilgninger over statsbudsjettet som virkemiddel for å fjerne barrierer og 

å få enøk-arbeidet anerkjent som innsatsområde og få "prosessen" i gang. 

NVE mener at bevilgningene under kap.1890, post 70, Tilskudd til elektrisitets- 

forsyningen, brukt som virkemiddel for å oppnå en rasjonell organisasjonsstruktur 

i eforsyningen, vil gi samfunnsøkonomiske gevinster og gjøre støtteordningen 

overflødig i framtiden. 

De mange og små everk vi har idag tilsier imidlertid at Statens midler, i en 

periode, brukes som s tø t te  til disse verk for å få enøk-arbeidet prioritert og 

forholdene lagt til r e t t e  for utnyttelse av enøk-potensialet. Som nevnt har 

midler over kap. 1890, post 70, brukt til å utarbeide enøk-planer for fordelings- 

net t ,  bidratt til vesentlige tapsreduksjoner i net te t .  

Det vil videre være behov for midler til utredninger og koordingering i NVEs 

prosjekt re t t e t  mot opprusting/utvidelse av vannkraftverk. NVE vil komme 

tilbake til konkrete forslag i budsjettsammenheng. 

1.7.5 Forskning, utvikling og demonstrasjon 

FUD-virksomheten på enøk-feltet er godt utbygd når det gjelder tilgangssiden. 

EFI har høy kompetanse særlig når det gjelder teknisk/økonomiske forhold. Når 

det gjelder virksomheten på brukersiden, er kompetansen spredt og innsatsen lite 

koordinert. NVE foreslår at det bygges opp FUD-miljøer med spisskompetanse på 

rasjonell energibruk innen de viktigste brukersektorer. 
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Det • bør bygges opp kompetanse på området energi og miljø. Metodeutvikling for 

å ta hensyn til miljøulempene i planleggingen bør prioriteres. 

Miljøulempene knyttet til utnyttelse av fossilt brensel tilsier at fornybare energi- 

systemer bør prioriteres. Et FUD-program til s tø t te  for en styrt  utvikling mot et 

fornybart energisystem Norge innen midten av neste århundre bør utredes. 

1.8 En handlingsplan for enøk-arbeidet 

NVE vil utforme en konkret handlingsplan for den enøk-virksomheten som bør 

drives i tiden fram mot århundreskiftet. Det er viktig at enøk-virksomheten 

koordineres med virksomheten innen energisektoren forøvrig. 

I det følgende er hovedelementene en handlingsplan for energiøkonomisering 

listet opp. 

ELSYSfEMET 

Produksjon 

Realisere 3 TWh av et anslått potensiale på 8,5 TWh ved opprusting/- 

utvidelse av eldre vannkraftverk, hvorav 0, 7 TWh kan realiseres uten 

omfattende konsesjonsbehandling. Beregnet netto nytteverdi: 

1.3 mrd. kr. 

Driftsoptimalisering 

Kontraktfeste 2 TWh/år mer fastkraft fra dagens system fram mot 

år 2000 ved å presse systemet. 

Nettet 

Realisere 0.8 TWh av et antat t  potensiale på 1 TWh i hovedfordelings- 

og fordelingsnettet. Det meste av denne tapsreduksjonen ventes 

oppnådd ved ti l tak i lavspenningsnettet. 

Bedre kvalitet i energileveringen til abonnentene, dvs. få til bedre 

avveining mellom kostnad knyttet til leveringskvalitet i net tet  og 

abonnentenes behov (avsavnsverdi for energi og effekt). NVE arbeider 

med å kvantifisere slike verdier. 
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Energi og miljø 

Utarbeide en metodikk for faglig vurdering av miljøulemper forbind- 

else med planlegging av energiprosjekter. 

Foreslå avgifter som avspeiler miljøulemper ved drift av energisystemet 

og bruk av energi. Det forutsettes at det te  gjennomføres i samband 

med internasjonale avtaler, slik at norsk industris konkurranseevne 

ikke svekkes. 

Annet 

Tiltak for å effektivisere kraftmarkedet. Bedre samsvar mellom 

foretaksøkonomi og samfunnsøkonomi i markedet. Friere omsetnings- 

former for kraft mellom de fylkesomfattende eller tilsvarende 

vertikalintegrerte verk, de store industriverk, evt.  rene produksjons- 

verk, samt Statkraft .  

Fjerne barrierer mot en kostnadsriktig rekkefølge av enøkprosjekter og 

energiprosjekter forøvrig. 

Innføre rasjonelt økonomistyringssystem ef orsyningen. 

EFFEKTIV ENERGIBRUK 

Kompetanseoppbygging i eforsyningen ved omorganisering, opplæring. 

Utarbeide retningslinjer for enøk-arbeidet knyttet til vilkår område- 

konsesjonene for everkene (ny energilov). 

Utarbeide system for oversikt over resultater og ressursbruk for 

enøk-virksomheten, lokalt ved fylkesenergiverkene, eller tilsvarende, 

og sentralt  i NVE. 

Utarbeide bransjespesifikke enøk-program og opprette bransjenettverk 

for enøk i de viktigste industrigrener. Dette koordineres sentralt av 

NVE, lokalt av fylkesenergiverkene, eller tilsvarende. 

Fastsette krav til energi- og effektbudsjett ved større nybygg. 
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Innvinne 43.2 PJ av enøk-potensialet bygninger og industri gjennom 

ti l tak beskrevet ovenfor. 

Samarbeide med bygningsmyndighetene om energirasjonelle 

bygningskonstruksjoner. 

FORNYBAR ENERGI 

FUD-program for teknologiutvikling, - spredning og kostnadsreduksjon 

re t t e t  mot utnyttelse av fornybare energikilder: vannkraft, varme- 

pumper, vindkraft, bioenergi, bølgekraft. 

ORGANISERING AV EFORSYNINGEN 

Omorganisere eforsyningen til vertikalt integrerte, fylkesomfattende 

verk, evt. everk med annen naturlig avgrensing, der det ikke allerede 

er organisert på den måten. 

ORGANISERING AV ENØK-ARBEIDET 

Realisere de mål og rammebetingelser som Oed se t te r  for utforming 

av energi- og enøk-politikken. 

Utforme i samråd med Oed, konkret handlingsplan for gjennomføring 

av enøk-politikken. Koordinering og følge opp mål og virkemidler, 

ressursbruk. 

Fylkesenergiverk, eller tilsvarende, tildeles oppgaver forbindelse med 

enøk-arbeidet i fylket e t t e r  gitte retningslinjer. 

Sørge for at energibruker får tilbud om råd (konsulentbistand) e t t e r  

opplegg fra disse verk. 

Bygge opp kompetansesenter, som har ansvar for oversikt over 

tilgjengelig teknologi, teknologispredning i enøk-arbeidet. Arbeider 

utføres på oppdrag fra NVE, fylkesenergiverk (eller tilsvarende) og 

større energibrukere. 
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SLUTTORD 

Gjennom største delen av etterkrigstiden har etterspørselen e t t e r  energi øket. 

Kraftbalansen er blitt sikret gjennom utbygging av vannkraftkilder og utvidelser 

og forsterkning av overføringsnettet. Hvis balansen mellom etterspørsel og 

tilgang skal sikres i større grad eller helt ut gjennom taps- og forbruks- 

reduserende tiltak, må innsatsen gjøres i andre deler av systemet,  på annen måte 

og med annen kompetanse enn hittil. Det store utbyggingsapparat som var 

utviklet og s to  til disposisjon er ikke lenger virksomt med hele sin tyngde. 

Det te  fordrer at så vel energiforsyningen som energiforvaltningen omdisponerer 

sine ressurser. Dette vil kreve arbeidskraft og midler på andre innsatsområder 

enn hittil. Tregheten denne omleggingsprosessen er stor.  NVE vil ta sin del 

av oppgaven med denne omleggingen i samråd med departementet.  
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2 • MÅL OG RAMMEBETINGELSER FOR ENØK-VIRKSOMHETEN 

2.1 Bakgrunn for enøk-arbeidet 

Et overordnet mål i energipolitikken har alltid vært å oppnå effektiv utnyttelse 

av energien i produksjon, overføring, fordeling og bruk. S ta ten  har tradisjonelt 

søkt å påvirke utviklingen mot det te  målet ved å trekke opp rammebetingelser 

for virksomheten i energisektoren, bl.a. ved vilkår gitt i konsesjoner, i skatte-  

og avgiftspolitikken og ved organiseringen av elsektoren. 

Effektiviteten i energiutnyttelsen har senere år f å t t  status som eget innsats- 

område for sentralmyndighetene i de fleste vestlige land. Det er for de enkelte 

land ulike årsaker til det te .  Oljekrisene i 1973 - 7 4 og 1979 - 80 med kraftig 

prisøkning og hensynet til handelsbalansen var viktige årsaker for mange land. 

Erkjennelsen av energiens fundamentale betydning for den økonomiske utvikling 

og at de fleste vestlige land var avhengig av importert energi, særlig olje fra 

politisk ustabile regioner var en annen årsak. 

Norges satsing på energiøkonomisering var i mindre grad forklart ut fra de 

årsaker som er nevnt i avsnittet over. Forklaringer på vårt engasjement har 

vært: 

Enøk som virkemiddel for å oppnå en samfunnsøkonomisk se t t  rasjonell 

energiforsyning. 

Manglende effektivitet i energimarkedene bl.a. som følge av elsektorens 

nødvendige monopol og manglende informasjon/kunnskap hos energibrukerne. 

Økende erkjennelse av den miljøbelastning som økende produksjon og bruk 

av energi fører med seg. 

Erkjennelse av ikke-fornybare energikilders begrensning. 

Norge har vært ,  og vil i lang tid være, en betydelig nettoeksportør av energi- 

bærere og energitunge varer. 
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Statens engasjement enøkarbeidet vil i framtida være motivert ut fra hensynet 

til: 

1) en samfunnsøkonomisk forsvarlig utvikling energisektoren 

2) hensynet til energiens miljøpåvirkning og 

3) hensynet til norske energiressurser som konkurransemessig fortrinn. 

NVE mener statens arbeid med energiøkonomisering i alle ledd fra produksjon til 

bruk av energi bør gis økt prioritet. Denne prioritering bør skje ut fra sam- 

funnsøkonomiske og miljø- og ressursfaglige hensyn. NVE arbeider for å legge 

fram et konsistent beslutningsgrunnlag som kan sikre de til enhver tid "riktige" 

beslutningene. Et sentralt  punkt vil her være å vektlegge miljø- og ressurs- 

aspektet ved energibruk og -produksjon. NVE arbeider med å utvikle en metodikk 

som også tar  hensyn til miljøulemper planleggingen av energiprosjekter. 

2.1. Overordnet målsetting for energiforvaltningen 

Det overordnede mål for energiforvaltningen er å maksimere samfunnets 

nytteverdi ved produksjon, omvandling, overføring og bruk av energi. Denne 

nytteverdien omfat ter  også økt nytte i form av reduksjon i miljøkostnader slik 

som Brundtlandkommisjonen legger opp t i l .  

Landets gunstige ressurssituasjon for energi gir oss stor handlefrihet. Et ter  en 

periode med s te rk  ekspansjon, med hovedvekt på utbygging av nye produksjons- 

og overføringsanlegg for energi, er det nå naturlig at det satses sterkt  på 

kostnadsreduksjon og effektivisering av bestående energianlegg, både i tilgangs- 

systemet og hos brukerne. 

2.2. Enøk-begrepet. Definisjoner 

Energiøkonomisering (enøk) 

Enøk-begrepet er i St. meld. nr. 37 (1984-85) Handlingsplan for energiøkonomi- 

sering definert slik: 

a) Utnyttelse av den energi vi produserer, fordeler og bruker på en mest mulig 

effektiv måte innenfor aksepterte lønnsomhetsrammer. 
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b) Reduksjon i kostnad ved overgang f r a  en energibærer til en annen 

(substitusjon). 

c) Uendret eller lavere kostnad ved anvendelse av energi med lavere kval i te t  

enn før investering ble foretat t .  

Energisparing 

Energisparing skiller seg f r a  enøk ved at kravet til lønnsomhet er skjøvet i 

bakgrunnen. En er v i l l i g  til å betale mer for en reduksjon i energibruken enn 

det som er økonomisk r imel ig  ut f r a  eksisterende energipriser. 

Enøk-potensialet 

Enøk-potensialet er tradisjonelt definert som den energimengde som det ut f r a  

samfunnsøkonomiske lønnsomhetskriterier er mul ig  å vinne inn ved bruk av 

opt imale energivennlige løsninger for såvel bygninger som for tekniske installa- 

sjoner. Enøk-potensialet vil ut f r a  det te  endre seg med skiftende økonomiske 

og tekniske rammevi lkår.  

De t te  er en samfunnsøkonomisk definisjon. Det kan på samme måte  defineres et 

bedri f ts- eller privatøkonomisk enøk-potensiale. Det sistnevnte er med de 

energipriser vi har idag o f t e  mindre enn det samfunnsøkonomiske. 

Et mål for enøk i o f fent l ig  regi bør knyttes til den kostnadsreduksjonen 

samfunnet kan oppnå ved å gjennomføre enøk. 

Kostnadsreduksjonen kan estimeres ved å finne ut hvor mye energiforbruket kan 

reduseres/substitueres til kostnader som ligger lavere enn kostnaden ved å skaffe 

mer energi. Når kostnadsfunksjonen ved å realisere enøk-potensialet er bestemt, 

kan en beregne den samlede nytteverdien ved å realisere det te  potensialet. De t t e  

potensialet kan utrykkes i kroner. 

De t t e  er f ramst i l l t  skjematisk i figur 2.1. Kostnadsfunksjonen er representert av 

kurven K. Arealet under kurven (A) representerer da det tota le investerings- 

behovet for å realisere enøk-potensialet, og arealet over kurven (B) representerer 

net to  nyt teverdi .  
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Samfunnsøkonomisk 
ENØK • potensiale 

Figur 2.1 Skjematisk framstilling av enøk-potensialet. 

Enøk-måltall 

Enøk-måltallet er den delen av enøk-potensialet det set tes  som mål å vinne inn 

i gjeldene periode. 
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2.3 • Kommentarer til enøk-begrepet 

2.3.1. Begrepet høyverdig og lavverdig energi 

Med høyverdig energi menes elektrisk energi eller varmeenergi ved høy tempera- 

tur. 

Det er ingen grunn for samfunnet til å legge om fra  høyverdig energi til bruk av 

lavverdig energi hvis det ikke fører til lavere samfunnsmessige kostnader, - 

inkludert miljøkostnader. 

Ledd c) av enøk-definisjonen 2.2 kan derfor utelates når miljøkostnader inngår 

i begrepet "samfunnsøkonomisk kostnad". 

2.3.2 Enøk og miljø. 

Arbeidet for å dempe veksten energiforbruket på fastlands-Norge kan gi 

samfunnet fordeler f.eks i form av reduserte luftforurensninger fra fossile 

brensler - og muligheter for vern av flere vassdrag. 

Definisjonen av enøk som er gitt  i 2.2 er en rent økonomisk definisjon. Det blir 

diskutert om denne definisjonen tar  nødvendig hensyn til miljøulemper forbundet 

med energiproduksjon, overføring og bruk. Bakgrunnen for denne diskusjonen er 

antagelsen om at miljøulemper forbundet med energibruk ikke fullt ut kommer til 

uttrykk i energiprisene. 

Hvis miljøulempene fullt ut tas inn i de samfunnsøkonomiske kostnadene ved 

produksjon, distribusjon og bruk av energi, vil det te  føre til økt satsing på 

enøk. 

Miljøkostnadene kan uttrykkes gjennom avgifter på utslipp av skadelige stoffer  

knyttet til forbrenning av fossile brensler, eller som forbud (uendelig stor 

miljøkostnad) mot forurensende utslipp over visse grenseverdier, varig vern av 

vassdrag og forbud mot bygging av kjernekraft. 

Ved å knytte miljøulempene direkte til den aktuelle energibæreren vil man 

indirekte stimulere de enøk-tiltakene som har gunstige miljøvirkninger. 

På bakgrunn av det te  synes det ikke formålstjenlig eller nødvendig å endre på 

definisjonen av enøk for å ivareta miljøhensyn. 
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2.3.4 Energi og effekt .  

Energibruken varierer over døgnet og over året .  . Energianlegg må derfor 

dimensjoneres slik at 1) det maksimale energiuttak pr tidsenhet (effektuttaket) 

tilfredsstilles og 2) det totale energiuttak over en viss periode, f.eks. pr år, 

skaffes tilveie. Reduksjon av energitap i perioden når effektuttaket er høyt har 

en høyere samfunnsøkonomisk verdi enn samme tapsreduksjon i perioder med lavt 

effektuttak.  Dette er spesielt tilfelle i et vannkraftsystem, hvor de drifts- 

avhengige kostnader er meget lave. 

Eksempelvis kan et vanlig enøk-tiltak; nattsenkning, redusere energiuttaket 

total t ,  men føre til økt effektuttak i høylastperioden. Et slik t i l tak fører til 

kostnadsreduksjon for brukeren, men øker kostnaden for leverandøren. Enøk- 

t i l tak som medfører kostnadsreduksjon for brukeren vil derfor ikke nødvendigvis 

gi kostnadsreduksjon for samfunnet som helhet. Dette tilsier at' enøk-tiltak hos 

brukerne må ses i sammenheng med konsekvensene av tiltaket på tilgangsiden. 

2.4 Motiver for samfunnets enøk-innsats. 

Offentlig enøk-innsats på brukersiden er i første rekke begrunnet ut fra 

imperfeksjoner i energimarkedet. De viktigste av disse er omtalt  nedenfor: 

1. Forskjell mellom pris til forbruker og kostnad for ny energi. 

Forbrukerne stilles overfor lavere priser enn det ny energi koster. Enøk i 

form av investeringer i offentlig regi (subsidier) begrunnes således ut f ra  at 

vi har et marked for energi som ikke funksjonerer perfekt. Basis for det te  

ressonnementet er :  Dersom forbrukerne betaler hva det koster å fremskaffe 

ny energi, bør det være likegyldig for det offentlige hvor mye energi man 

bruker. Dersom forbrukerne betaler mindre enn det ny energi koster 

samfunnet (inklusive miljøkostnader), kan det derimot være lønnsomt for det 

offentlige å gjennomføre investeringer for å redusere energibruken. 

2. Andre ekstemaliteter.  

Forbrukerne gjennomfører ikke enøk selv om investeringen er privat- 

økonomisk lønnsom fordi: 
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Forbrukerne mangler informasjon om enøk. 

Forbrukerne har risikoaversjon. 

Forbrukerne har strengere krav til tilbakebetalingstid enn samfunnet. 

Forbrukerne har et begrenset budsjett. De foretrekker alternative 

investeringer framfor enøk. 

Disse imperfeksjonene gjelder også i andre markeder enn energimarkedet. Men 

dersom man betrakter enøk som en alternativ energitilgang på lik linje med å 

skaffe mer energi, og aksepterer at det te  er en offentlig oppgave, kan en 

begrunne en offentlig påvirkning av det te  markedet. 

2.5 Prinsipper for realisering av enøk-potensialet 

Offentlig enøk-innsats bør ret tes  mot den delen av enøk-potensialet som ellers 

ikke vil bli realisert innen rimelig tid. Enøk-prosjekter bør prioriteres i samsvar 

med samfunnsmessig nytteverdi. 

En kan tenke seg enøk-potensialet delt inn 

potensielle enøk-tiltak: 

tre prinsippielt ulike kategorier av 

1) Samfunnsøkonomisk lønnsomme ti l tak som åpenbart også er lønnsomme for 

den enkelte forbruker og som ventes å bli realisert innen rimelig tid. 

Det er ikke nødvendig å subsidiere slike t i l tak med offentlige midler. 

2) Samfunnsøkonomisk og privatøkonomisk lønnsomme tiltak som p.g.a. imper- 

f eksjoner i markedet ikke vil bli gjennomført, eller gjennomført tidsnok. 

En subsidiering av disse tiltakene kan være samfunnsøkonomisk lønnsom, 

men det kan argumenteres mot at det offentlige skal subsidiere privat- 

økonomisk lønnsomme investeringer. 

3) Samfunnsøkonomisk lønnsomme, men privatøkonomisk ulønnsomme tiltak. 

Disse tiltakene er de mest åpenbare for realisering av enøk i offentlig regi 

på brukersiden siden det te  er t i l tak som ellers ikke vil bli gjennomført. En 

satsing bare på disse tiltakene vil føre til at en mindre del av enøk- 

potensialet blir realisert. 
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Ved gjennomføring av de enkelte enøk-ti ltakene kan en bli s t i l l t  overfor al le t r e  

kategorier i et enkelt prosjekt. De t te  kompliserer priori ter ingen mellom enøk- 

prosjektene. 

Den største samfunnsmessige ny t te  oppnås ved at de samfunnsøkonomisk mest 

lønnsomme prosjektene gjennomføres først. Ved vurdering av prosjektene må det 

tas hensyn til hvi lke kategorier av t i l tak  {1-2-3 i 4.5.1 ) som inngår i prosjektet. 

De enkelte enøk-prosjekter/t i l tak er beheftet med varierende grad av usikkerhet 

som det også bør tas hensyn til i realiseringsrekkefølgen. 

Usikkerheten vil re ferere seg til det enkelte prosjekt: 

Eks: 

Får vi gjennomført det prosjektet som bl i r  utredet? 

Bl i r  innsparingen som forventet? 

og til parametre som gjelder alle prosjekter 

Eks: 

Utvik l ingen 

Utvik l ingen 

energibalansen i investeringsperioden. 

kostnaden for ny energi. 

Derson en ønsker å ta hensyn til usikkerhet, kan en prinsippet gjøre det te på 

f lere måter : 

Ved å forlenge tidsperioden for gjennomføring av al le 

prosjektene, gis det mulighet for korrigering underveis. 

Ved å legge usikkerhet inn som en ekstra kostnad og på denne måten 

begrense gjennomføringen til de første (sikreste) prosjektene. 

2.6. Rammebetingelser for enøk-arbeidet 

I praksis vil hverken produsent eller bruker av energi fu l l t  ut bli belastet med 

de samfunnsøkonomiske kostnader og ulemper som energiutnyttelsen medfører. Det 

må derfor være de pol i t iske myndigheter, i siste instans Stort inget,  som setter 

rammebetingelser for energiutnyttelsen. De t t e  gjøres gjennom lover og for-  

skr i f te r ,  skatter og avgif ter og gjennom de signaler som myndighetenes vedtat te 

energipolit iske retningslinjer representerer, blant annet om planleggingsgrunnlaget 

for of fent l ige prosjekter. 
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I det te  avsnittet vil de samfunnsøkonomiske kostnader, slik disse tradisjonelt 

beregnes, ved produksjon, overføring og fordeling av energi bli omtalt. 

Kapittel 7 omhandler nærmere de viktigste virkemidler Sta ten  har for å realisere 

sine mål for energipolitikken. 

2.6.1 Elsystemer 

Elsystemet dekker idag ca. 70% av all stasjonær nyttiggjort energibruk i 

alminnelig forsyning. Totalt dekker elsystemet ca. 50% av all energi levert 

forbruker. Elenergi produseres idag praktisk talt  100% av fornybar vannkraft. 

Elsystemet betraktes i Norge som en del av infrastrukturen. Det er naturlig at 

kostnaden for økt leveringsevne av fastkraft til mottaker som allerede er til- 

knyttet kraftsystemet, den såkalte langtids grensekostnad for fastkraft (LGK) blir 

en sentral kostnadsfaktor i vurderingen av effektiviseringstiltak i elsystemet. 

Langtids grensekostnaden er avhengig av hvilket snitt  i forsyningssystemet det 

refereres t i l .  Tapsreduserende investeringer i ethvert snitt  i elforsynigssystemet 

vil føre til redusert utbyggingsbehov i det bakenforliggende system og må derfor 

vurderes kostnadsmessig opp mot langtids grensekostnaden det snitt en 

betrakter over investeringens økonomiske levetid. 

Indifferenskostnaden (kr/kWh/år) er lik den diskonterte verdi av langtids 

grensekostnad over et prosjekts økonomiske levetid. 

Bruken av størrelsene langtids grensekostnad og indifferenskostnad ved invester- 

ingsanalyser kan kort forklares slik: 

Investering i et tapsreduserende ti l tak bør skje på det tidspunkt da 

spesifikk kostnad for innvunnet energi er lik langtids grensekostnad. 

Ved dimensjoneringen (utformingen) av prosjektet skal også indifferens- 

kostnaden ref .  idriftsettelsestidspunktet, legges til grunn. Denne gir en øvre 

kostnadsgrense for marginale investeringer. 
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Ved beregning av et prosjekts totale lønnsomhet benyttes også indifferens- 

kostnaden ref .  idriftsettelsestidspunktet for verdsetting av den økte produk- 

sjonen (evt. reduserte tap). 

Ved beregning av langtids grensekostnad og indifferenskostnad er kalkulasjons- 

renten en sentral  størrelse. Kalkulasjonsrenten skal forstås som samfunnets krav 

til kapitalavkastning, og i samfunnsøkonomiske betraktninger anvendes den på 

kostnader vurdert i fast pengeverdi. Det er viktig at samme rentesats legges til 

grunn ved investeringsvurderinger overalt energisystemet, også når det gjelder 

energiforbruksreduserende investeringer hos forbruker. Indifferenskostnaden som 

skal brukes ved vurdering av tapsreduserende investeringer, er avhengig av in- 

vesteringens levetid. Ved samfunnsøkonomiske vurderinger skal prosjektets reelle 

økonomiske levetid legges til grunn (ikke lånets nedbetalingstid e.l.). 

LGK for produksjon er basert på fastkraftkostnadene for vannkraftprosjekter og 

varmekraftprosjekter som er under utbygging eller antas å bli bygd ut. De pro- 

sjektene som er med representerer ikke nødvendigvis de økonomisk rimeligste 

prosjektene, men de prosjektene som kan gjennomføres når det tas hensyn til 

natur- og miljøbelastninger. 

Ved utforming av prosjektene tas hensynet til natur- og miljøsiden gjennom 

vilkår og vedtak knyttet til utnyttelse av ressursene. Dette er vilkår som kommer 

inn under utformingen av prosjektet ved båndlegging av aktuelle regulerings- 

områder, eller ved drift av prosjektet i form av krav til forbitapping av kraft- 

stasjoner for å opprettholde minstevannføring i elver. For varmekraftverk 

kommer miljøhensyn inn i form av lokalisering og utslippskrav. 
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Alminnelig forsyning 

Tabell 2.1. viser gjennomsnittlig LGK og IDK for fastkraft til alminnelig 

forsyning. Kostnaden er gitt for ulike snitt i forsyningssystemet, pengeverdi 

1.1.1988, 7% kalkulasjonsrente. Snittene er illustrert i fig.4.2. 

Kraftstasjon/ Hovednett/ Fordelingsnett/ 
hovednett fordelingsnett abonnent 

Ar LGK IDK LGK IDK LGK IDK 

1988 26 30 34 37 41 45 
1989 26 30 34 37 41 45 
1990 26 30 34 37 41 45 
1991 26 30 34 37 41 45 
1992 26 30 34 38 41 46 
1993 29 30 37 38 45 46 
1994 30 30 37 38 45 46 
1995 30 30 37 38 45 46 
1996 30 30 38 38 45 46 
1997 30 30 38 38 46 46 
1998 30 30 38 38 46 46 
1999 30 30 38 38 46 46 
2000 30 31 38 38 46 46 
2001 31 31 38 38 46 46 

Tabell 2.1. Langtidsgrensekostnad og ind if f erensekostnad for fastkraft øre/kWh 

Forutsetninger: - Kalkulasjonsrente 
- hovednettet: 

7% 
3,5% i tap  (inkl. t ap  i stasjon) 
6,3 øre/kWh marginalkostnad for 
overføring 

- fordelingsnettet 9,0% tap  
4,5 øre/kWh i marginalkostnad for 
fordeling 

- Gasskraft er lagt inn med fastkraftkostnad på 30,5 øre/kWh. 
- Gasskraft kommer inn fra rundt 1993 
- Ved beregning av IDK er 40 år benyttet.  

For å kunne finne fastkraftkostnaden for gasskraft er det nødvendig å kjenne 

gasskostnaden for de kraftprosjekter som blir realisert. Så lenge vi ikke har 

oversikt over den samfunnsøkonomiske kostnaden for gass, legger vi til grunn en 

"gasskostnad" som gir en fastkraftkostnad tilsvarende gjennomsnittlig fastkraft- 

kostnad for alternative produksjonsformer, vannkraft, kullkraft eller direkte bruk 

av olje. Denne gasskraftprisen skal dekke investeringer, faste driftskostnader og 

kostnader for kjøp av gass, og den skal dekke tillegg for økt effekt- og 

reguleringskostnad i kraftsystemet og miljø- og ressurskostnader for bruk av gass 

(prinsipp: alternativkostnaden bestemmer gassprisen). Det er lite trolig at det er 

mulig å holde fast ved en egen norsk pris på gass til kraftproduksjon, f.eks. med 

referanse til alternative vannkraftprosjekter. Kraften vil bli avsatt på et nordisk 
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marked, enten som fastkraft  eller som tilfeldigkraft, og en eventuell lavere norsk 

gasspris vil føre til en økt norsk krafteksport som på sikt vil rive vekk 

grunnlaget for gasskontrakter i de nordiske landene med en høyere alternativpris 

for gassen. Det er derfor sannsynlig at det nordiske markedet må ses på som en 

enhet i gasspris-sammenheng og at kullkraft vil være en felles prisreferanse. 

På sikt kan det videre tenkes å være vanskelig å opprettholde en egen nordisk 

kraftpris som en følge av EFs indre marked, og det er også her sannsynlig at 

kullkraft vil være sentral  som prisreferanse. 

Beregningen av LGK er basert på at fastkraftkostnaden for gasskraft er set t  

relasjon til kullkraft. For levering til alminnnelig forsyning er det benyttet en 

alternativkostnad på 30 øre/kWh ved 6% kalkulasjonsrente. 

Kraftintensiv industri 

For kraftintensiv industri er beregnet LGK gitt i tabell 2.2 nedenfor, for ulike 

snit t  i forsyningssystemet, pengeverdi 1.1.1988, 7 % kalkulasjonsrente. 

Kraftstasjon/ Hovednett/ 
hovednett; fordelingsnett 

Ar LGK LGK 

1988 24,0 29,0 
1989 24,0 29,0 
1990 24,0 29,0 
1991 24,0 29,0 
1992 24,0 29,0 

2001 29,0 32,0 

Tabell 2.2. Langtidsgrensekostnad for fastkraft til kraftintensiv industri 
øre/kWh 

Forutsetninger: - Kalkulasjonsrente 
- hovednettet: 

7% 
3,5% i tap  (inkl. t ap  i stasjon) 
6,3 øre/kWh i marginalkostnad for 
overføring 

- Gasskraft er lagt inn med fastkraftkostnad på 28,5 øre/kWh. 
- Gasskraft kommer inn fra rundt 1993 
- Ved beregning av IDK er 40 år benyttet.  

2.6.2 Andre energibærere 

Det er idag oljeprodukter som er viktigste alternativ til elenergi. Råolje og 

oljeprodukter har et meget omfattende og effektivt marked i internasjonal 

handel. Det er derfor naturlig at oljeprisen på verdensmarkedet legges til grunn 

for (alternativ)-kostnaden for oljeprodukter. 
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Oljeprisene har i senere år vært ustabile. Dette fører til en kortsiktig s trategi  

for aktørene i energimarkedene fordi det er stor risiko forbundet med de 

langsiktige investeringer, bl.a. i enøk-tiltak. Markedet for tilfeldig kraft som er 

dominert av elektrokjeler parallelt med oppvarmingssystemer basert på olje- 

produkter og eksportmarkedet gir mulighet for kortsiktig tilpasning av elsystemet 

til oljemarkedet. Fig. 2.2 viser utviklingen av pris på tilfeldig kraft (Sam- 

kjøringsprisen) og ekvivalent pris på tungolje i perioden 1980 - 87. Prisfor- 

skjellen gir en indikasjon på substitusjonspotensialet. Vurderingen av det te  i 

framtiden gir grunnlag for investeringer i substituerbart utstyr. 

Figur 2.2 

UTVIKLINGEN I SAMKJØRINGSPRIS OG TUNGOLJEPRIS 
1975 - 1987 

øre/kWh 

20 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  Tungoljepris 
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5 

0 " - - , _ _ _ , _ _ _ , _ _ _ . . _  .._ .._ ____. _ ____. __., _ __.,_, 

\131'=> \131Ei \q11 \131<o \13113 \q<oo ,q<o' ,q<o'l.. ,13<o":J ,13<o,,. ,q<o'=> \q<oE> ,q<o1 

Samkj.pris 

Samkjøringsprisen er inkl. elavgift 
AIie priser er ekskl. mva 
Tungoljeprisen gjelder for fyringsolje nr.  6 NS ENERGIDIREKTORATET-EE 1 0 / 8 8  

Et mer effektivt kraftmarked i Norge vil redusere tilgangen på tilfeldig kraft.  

Tilpasningen mellom de kortsiktige variasjonene i krafttilgangen fra vårt 

vannkraftsystem og alternativ energi innenlands og i eksportmarkedet gir som 

nevnt et meget betydelig potensial for samfunnsøkonomisk gevinst. 

Prisen på oljeprodukter, inklusive avgifter, dekker ikke kostnader og ulemper som 

påføres miljøet. 
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Konkurranseforholdet mellom fastkraft, levert til oppvarmingsformål i boliger og 

de viktigste alternativene, lettolje og parafin, er illustrert i fig. 2.3. Tabell 2.4 

viser ekvivalent energipris pr. 1.1.1987 for oppvarmingsformål for en del av de 

mest aktuelle energibærere i Norge. 

Figur 2.3 
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Tabell 2.4 

PRISER POR PORSl(.]ELLINGI!! l!!Nl!!RGIBÆRERI!! BRUICT T I L  ROMOPPVARMING 

I N ) I V m l ! l . L   F.JllNIMHI tmN I N ) I V m l ! l . L  A 

=- IWaIS- ==  lHJCll'RIS 
!!IR!R !Nær !05 Y!D IIUll. Y!D IInlL VImmGS- - PRISNrlTlli- V l l f t l l ? C S - -  PRIS=:æ:t 

ræimmIN; PææntmC GRAD  CXRl'VHM: GRAD IR.IISmL - 
(kr/GJ) ( \ )  ( \ )  (kr/GJ) ( , n / l d t , )  ( \ )  ( \ )  (kr/GJ) on / ld t , )  

= kHl 30, 0 on/ldt, 83,3 100 100 83 30 90 120 111 40 
3,6 

35,0 ,n/kHl 91,2 100 100 97 35 90 120 130 47 
Kl/ldtl 

40,0 ,n/kHl 111, 1 100 100 111 40 90 120 148 53 

"5,0 ,n/kHl 125,0 100 100 125 "5 90 120 167 60 

P.NW"IN l i t & "  191,9 ø n / 1  33, 7 !'11/1 56,9 75 110 83 30 80 120 85 31 

ramcs:::LlE1 l i t . I r  151,2 ø n / 1  35, 1 KJ/1 0 , 1  70 110 (,6 24 80 120 65 23 

FY!IINXL,"I!!  6A tan 1.140,0 kr / t  41,9 GJ/t 21,2 80 120 41 15 

ll)2A(!Y!D fa,,n 1.500,0 kr /f  13, 4 GJ/f 111,9 60 115 215 n 

lWMD fa,,n 1.200,0 kr /f  11,7 GJ/f 102,6 60 115 197 71 

Ft.IS f . , . 3  338,5 kr/-.? 8 , 4  GJ/-.? 40,3 65 110 (,6 25 80 120 60 22 

snR!l!MEl f _,.3 285,0-514,0 kr/,.3 8 ,4  c.:;;,.3 33,9 - 61,2 80 120 51-92 18-33 

SLIPl'l2lftR f _,.3 252,0-292,0 kr/,.3 8 , 4  c;:r;,.3 30,0 - 34,8 80 120 45-52 16-19 

u,nm: f _,.3 240,0 kr/,.3 8 , 4  c;:r;,.3 28,6 80 120 0 15 

 hl 108,0 kr/hl 1,28 GJ/hl 84,4 65 115 149 54 

JUL tan 1.130,0 kr/ t  28, 1 GJ/t 40,2 75 120 64 23 
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3. RESULTATER OG ERFARINGER FRA NVEs ENØK-ARBEID 

NVE har i lang tid arbeidet på mange plan for en bedre utnyttelse av energi- 

ressursene i Norge. Dette gjelder særlig ledningsbunden energi. De viktigste 

innsatsområdene har hitti l  vært: 

Utvikling av prinsipielt grunnlag for samfunnsøkonomisk vurdering av 

energiprosjekter/enøkprosjekter. 

Det legges vekt på at forskjellige energiforsyningssystemer planlegges som 

ledd i landets totale energiforsyning og at nye produksjons- og 

overføringskomponenter for energi bidrar t i l  at energien utnyttes bedre. 

Samfunnsøkonomisk vurdering, ved konsesjonsbehandlingen av foreslåtte 

energiprosjekter. 

Tilrettelegging av rammebetingelser for bedre utnyttelse av overskuddskraft 

i vannrike år ,  bl.a. ved å foreslå til tak for effektivisering av markedet for 

tilfeldig kraft ,  og ved å utrede og foreslå samkjøringslinjer med våre 

naboland. 

Arbeide for kostnadsriktige priser og tariffer for energi. 

Arbeide for en omstrukturering av eforsyningens organisasjon i retning av 

bærekraftige enheter som kan bidra til en effektiv energiutnyttelse i alle 

ledd - produksjon, overføring, fordeling og bruk av energi. 

Arbeide på flere plan for å stimulere til økt produksjonssamarbeid 

produksjonen. 

kraft- 

Forvalte statlige midler {kap. 1890) til s tø t te  for opprusting av ledningsnett 

i utkantstrøk, utredning av kostnadsforhold og enøkplaner i fordelingsnett 

{post 70) og forvalte s tø t te  til everk o.a. for kompetanseoppbygging og 

utredning av varmeplaner {post 60). 

Initiere og finansiere FUD-virksomhet ved forskningsinstituttene for fremme 

av bedre utnyttelse av energiressursene i alle ledd. (NVE har hit t i l  vært 
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tildelt en beskjeden rolle når det gjelder den løpende disponering av FUD- 

midler som bevilges over statsbudsjettet). 

Overvåke effektiviteten energisystemet og fremme forslag om til tak for 

departementet.  

3.1 Bruk av budsjettmidler kap. 1890 Energiøkonomiseringstiltak m.v. 

3. 1.1 Post 60 Tilskudd til varmeplaner og kompetanseoppbygging. Rapport. 

Varmeplanlegging 

Stønad til lokal varmeplanlegging er gitt fra 1985. Fylkeskommunal og kommunal 

forvaltning og energiforsyningen kan e t t e r  søknad gis stønad. 

Formålet med stønadsordningen var ifølge St.meld.nr. 37 (1984-85) å få everk/- 

kommuner/fylkeskommuner til å engasjere seg i utnytting av lokale energi- 

ressurser som biomasse, spillvarme m.m. og få opp tempoet i planlegging av 

alternativ varmeforsyning. Det ble også nevnt at det ville være nødvendig for 

kommuner/fylker å utarbeide varmeplaner i tilknytning til kravet om å legge fram 

planer for gjennomføring av enøk-tiltak ved framtidig tildeling av statskraft .  

Det har fram til i dag blitt gitt tilsagn om stønad til 37 varmeplaner. Av disse er 

27 ferdig utarbeidet. 9 av de 10 andre vil bli ferdig i løpet av høsten 1988. 

Midlene som har blitt avsatt til varmeplanlegging det enkelte år ,  har så langt 

ikke blitt benyttet fullt ut. Ordningen har i hovedsak blitt markedsført gjennom 

rundskriv til alle everk, kommuner og fylkeskommuner. Vi har også i annen 

korrespondanse med everkene gjort dem oppmerksomme på stønaden og for 

hvilket formål det kan være nyttig å utarbeide varmeplan. Vi har markedsført 

ordningen på to varmeplankurs i regi av Oed. NVE har ikke hatt  egne midler til 

å markedsføre ordningen. NEVF har orientert om stønaden i s i t t  medlems- 

sirkulære, uten at vi har merket noen markert øket interesse som følge av disse 

tiltakene. Interessen har i hele perioden vært s tabi l  uavhengig av våre forsøk på 

å selge tilskottet. 
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Vår vurdering av det arbeidet som er gjort innen varmeplanlegging den perioden 

stønaden har vart ,  er gjort på grunnlag av utarbeidede rapporter og en spørre- 

undersøkelse gjennomført på ettersommeren i år.  

Stønadsordningen har ført til at det har blitt utarbeidet flere varmeplaner enn 

det ellers ville ha blitt gjort. Lokale energiressurser har vanligvis vært utgangs- 

punkt for rarmeplanen. Dette var også en av intensjonene med stønadsordningen, 

og slik se t t  har den vært vellykket. 

Det har blitt utarbeidet planer for alternativ varmeforsyning, men planene har 

liten grad resultert i utbygging. 

En har ikke få t t  gjennomslag hos kommuner og fylkeskommuner til å engasjere 

seg i varmeplanleggingen. Det er viktig å arbeide for at det skjer en binding 

mellom den fysiske planleggingen og varmeplanleggingen. 

Det er på bakgrunn av denne undersøkelsen ikke grunn for å si at det er noe 

ønske om å bruke lover og regler som virkemiddel for å få realisert varme- 

planene. 

Stønadsordningen har ført til økt kompetanse innen varmeplanlegging hos everk 

og kommuner som har benyttet seg av ordningen og har slik se t t  vært vellykka, 

men interessen for ordningen har vært mindre enn ventet .  

Det viktigste argumentet for å fortset te med å gi stønad til lokal varmeplan- 

legging er antakelig den signaleffekten det gir til everk og kommuner om at 

det te  er et så viktig arbeidsområde at s ta ten  er villig til å satse penger på det.  

Slik det ser  ut i dag, er det ikke behov for alle de midlene som er sat t  av til 

varmeplanlegging. En forklaring på det kan være at det skorter på kunnskap og 

initiativ i de kommunene som har de beste grunnene til å se t te  i gang med 

varmeplanlegging. 

Kompetanseoppbygging hos everk o.a. 

Ordningen med stønad til kompetanseoppbygging innen enøk hos everk og 

kommuner har vart i perioden 1985-88. Det er gitt stønad til 46 stillinger som 

helt eller delvis er betalt av stønaden. 39 everk, 3 kommuner og Norsk 

Bioenergiforum har få t t  stønad. Av naturlige grunner er stønaden først og fremst 

gitt  til de store everkene som rekker frem til størst antall  forbrukere. 
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Formålet var å få far t  i etableringen av enøk-kunnskaper hos everk o.a. 

Hovedoppgaven skulle være enøk på brukersiden. Det var forutsett at arbeidet 

skulle være konkret og til taksrettet.  En skulle arbeide for at kjent kunnskap på 

enøk-området ble t a t t  i praktisk bruk. Vår vurdering av kompetanseoppbyggingen 

bygger på halvårlige tilbakemeldinger og på de opplysningene vi har få t t  gjennom 

en spørreundersøkelse vi gjennomførte høsten 1988. Svarprosenten innen 

resultatene var klargjort var 86. Skjema som er kommet inn senere er til nå ikke 

behandlet. 

Hovedkonklusjonen er at gjennomførelsen av enøk-tiltak går sent. Fallet i 

oljeprisen, god tilgang på kraft,  mulighetene for rimelig gasskraft og tregheten 

en tradisjonsbunden og -r ik energiforsyning er årsaker til det te .  

Stønaden har vært et signal til everkene om å satse ressurser på enøk. Dette 

har blitt gjort. Enøk-arbeidet hos de som har få t t  stønad er klart mer vellykket 

enn hos eforsyningen se t t  under e t t .  Det er ingen ting som tyder på at de er i 

ferd med å redusere viktigheten av enøk-arbeidet. De fordelingsverkene som får 

stønad driver et minst like godt enøk-arbeid som gruppen engros/vertikal- 

integrerte verk. 

Kommunesektoren er den høyest prioriterte brukergruppen for everkene. 

3.1.2 Post 70 Tilskudd til elektrisitetsforsyningen. Rapport. 

Statens bevilgninger til s tø t te  av elforsyningen i utkantstrøk går tilbake til 1938 

og ble da betraktet  som et virkemiddel for elektrifisering av utkantstrøk hvor 

kostnadene ved framføring og fordeling av elektrisk energi var langt over 

gjennomsnittet for landet. 

Støtteordningen har ført ti l  at Norge, til tross for relativt spredt bosetning, er 

et av de land i verden som har høyest eldekning. 

Statsstønaden har i lang tid også vært brukt til opprusting og vedlikehold av 

fordelingsnettet i utkantstrøk for å sikre en pålitelig forsyning til priser som 

oppfattes som akseptable. Mesteparten av bevilgningene over post 70 går idag til 

slike formål. 
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Opprustingsprosjektene er ikke rentable på den måten at de gir grunnlag for å 

dekke fullt ut utgifter til kapitalbetjening, med de priser som gjelder. Bevilgning- 

ene må derfor oppfattes som statens bidrag til Stortingets ut tal te  ønske om 

prisutjevning for elkraft. 

Bevilgningene på denne post har avtat t  både i nominell og i fast pengeverdi i 

senere år, se fig 3.1. I fast pengeverdi har bevilgningene blitt mer enn halvert 

løpet av de siste 10 år. Dette må oppfattes som et signal om at Stortinget leter 

e t t e r  andre måter  å oppnå prisutjevning på. 

Idag brukes bevilgninger over post 70 som et virkemiddel for å realisere 

Stortingets ut tal te  mål om e t t  vertikalt integrert verk i hvert fylke - eller med 

andre naturlige avgrensninger. (Innst. S. nr. 218 (1984 - 85)). En slik omstruk- 

turering av eforsyningen vil langt på vei bidra til prisutjevning og den vil være 

en forutsetning for effektivisering av energiutnyttelsen i vårt land. Dette er 

nærmere begrunnet i avsnitt 7 .3. 

Ved siden av det te  har midlene på post 70 i senere år blitt benyttet til å utvikle 

kompetanse og analyseverktøy ved forskningsinstitutt, hos konsulenter og ved 

everk, til nettanalyser og kostnadsanalyser i fordelingsnett, til planleggingsstøtte 

for småkraftverk, til reserveaggregater (mobile aggregater drevet ved diesel- 

motorer eller gassturbiner), til undersøkelse av sjøkabler og tilskudd til uf'or- 

synte, ca. 150 husstander. I 1988 ble bevilgningen fordelt slik: 

1. Nettanalyser, tilstandsanalyser, 
kostnadsanalyse i fordelingsnett, 
planleggingsstøtte til småkraftverk, 
planleggingsstøtte til opprusting/ 
utvidelse av vannkraftverk 6,9 mill.kr 

2. Støt te  til opprusting av fordelings- 
nett  ved ornorgansiering 110,5 " 

3. Nødaggregater, undersøkelser av 
sjøkabler, tilskudd til uforsynte 3,9 " 

Surn bevilget 121,3 mill.kr 
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Figur 3.1 

Statsstønad (Kap. 1890, post 70) 
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De viktigste resultatene som er oppnådd ved bruk av bevilgninger over post 70 

senere år er:  

1. Nettanalyser. 

Det er i løpet av de siste 10 år gjennomført nettanalyser og investerings- 

planer for 149 fordelingsverk. Disse verkene har tilsammen ca. 622.000 

abonnenter som forutsettes å ha et prognosert elforbruk i 1995 på 21,6 

TWh. 

Den samfunnsøkonomisk riktige nettforsterkning for disse verkene vil i 1995 

gi en tapsreduksjon på ca. 149 GWh i forhold til tapene ved en teknisk 

minsteløsning, dvs. ca.  0, 7 % av energiomsetningen. Nødvendige investeringer 

for å oppnå denne tapsgevinst er anslått til 607 mill. kr. Forutsatt  en 

kalkuslasjonsrente på 7 % og 30 års levetid på anleggene gir det te  en 

gjennomsnittskostnad på 33 øre pr innspart kWh. 

Nettanalysene er begrenset til høyspennmgsdeler av fordelingsnettet. Ved 

ombygging/forsterkning av høyspenningsnettet vil ofte den optimale løsning 

føre til flere fordelingskretser (transformatorer) i lavspenningsnettet, noe 

som automatisk fører til reduserte tap  i lavspenningsnettet. 

Et ter  det vi kjenner til legger verkene nå disse nettplanene til grunn i 

vedlikehold og videreutbygging av sine fordelingsnett. Samtidig med nett-  

forsterkning i høyspenningsnettet følges det vanligvis opp med tilsvarende 

forsterkning av lavspenningsnettet. Tapsreduksjonene lavspenningsnettet er 

imidlertid ikke med i de beregnede tapsreduksjoner i forbindelse med nett-  

analysene. 

Det er grunn til å anta at det te  programmet har vært et viktig bidrag til å 

re t t e  oppmerksomheten mot energiøkonomisering i net tet  i senere år.  Av 

NOS Elektrisitetsstatistikken framgår at de totale net tap i alminnelig 

forsyning i årene 1978 - 86 er redusert f ra  ca. 16 % til ca.  13 % av tilført 

energi, se fig. 3.2. Dette innebærer årlige besparelser i net te t  på ca. 1,8 

TWh. Investeringene i nettforsterkninger som kan tilskrives denne taps- 

reduksjon er vanskelig å anslå, bl.a. fordi investeringer og avskrivninger av 

realkapital (kapitalslit) ikke framgår av verkenes regnskaper. Det te  er 

nærmere omtalt i avsnitt 7 .4. 
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Figur 3.2 

R e s t t a p  s o m  % av n e t t o  a l m i n n e l i g  f o r s y n i n g  
A n d r e  t e p : s p r o : s e n t e r :  K r e f t i n t e n : s i v  i n d u : s t r i  - 3 7 . ,  

e k : s p o r t ,  t i l f e l d i g  k r e f t  t i l  e l - k j e l e r  og p u m p e k r e f t  - 7 7. 

. , . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - 2 0  20 

19 

18 

17 

16 

N 15 

14 

13 

12 

11 

10 

N J T  

17.01 

 
15.96 

14.71 

12."-o 

:, 

11 .18 

19 

18 

17 

16 

15 N 

14 

12 

11 
.._ __..10 

73 74. 7! 76 77 78 79 80 81 82 83 84. 85 86 

NVE-£:, , . i£Cl01"Ei<"!"Oflt>..  I ! : .  1 5 8 - 0 4  

2. Planleggingsstøtte til småkraftverk. 

Interessen for planlegging og utbygging av småkraftverk, dvs stasjoner 

mindre enn 10 MW, har vært mindre enn ventet i årene e t t e r  oljekrisen. 

Årsakene til den moderate interessen for utbygging av småkraftverk i 

senere år antas å være en relativt rikelig kraftdekning, lave og fallende 

oljepriser og forventning om rimelig kraft fra gasskraftverk i kommende år.  

NVE har kartlagt ca.  500 småkraftprosjekter med midlere produksjonsevne 

på tilsammen ca.  8 TWh/år (pr. 1982). Støtteprogrammet var et virkemiddel 

i Regjeringens mål om å realisere en utbygging av småkraftverk med 

produksjonsevne på 2 TWh/år i perioden fram til 1990 (St. meld. nr. 54 

(1979 - 80)). 

De siste 10 år er det gitt planleggingsstøtte på tilsammen 8,8 mill. kr, til 

ialt 57 prosjekter. 20 av prosjektene er realisert. Småkraftverkene som er 

sa t t  idrift har en midlere årsproduksjon på ca. 310 GWh. I tillegg er 11 

kraftverk under bygging som vil gi ytterligere 142 GWh/år. 
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3. • Planleggingsstøtte for opprusting/utvidelse av vannkraftverk. 

Støttemidler fra denne post går til delfinansiering av et forprosjekt med 

sikte på å klargjøre prinsipielle løsninger for en samordnet opprusting/- 

utvidelse av eldre kraftverk i en rekke vassdrag og med flere eiere. 

Prosjektet drives av en arbeidsgruppe i NVE og styres av en gruppe med 

representanter fra Samkjøringen, Vassdragsregulantenes forening, Norges 

Energiverkforbund og NVE. NVE har foreslått å s tø t te  prosjektet med 0,9 

mill. kr. fra post 70 i 1988. Ref. avsnitt 3.2.3. 

4. Støt te  til opprusting av fordelingsnett utkantstrøk forbindelse med 

omorganisering. 

Enøk-resultater av det te  program er: 

I 1988 arbeides det med organisasjonsprosjekter som omfatter  16 

mindre verk som vil gå sammen med større enheter i løpet av året  

eller neste år.  

Disse verkene har til sammen et brutto salg årlig på 219 mill. kr. Ut 

fra tidligere erfaringer kan reduserte driftsutgifter alene utgjøre ca.  9 

mill. kr pr. år. Dersom omsøkte opprustingsprosjekter i net tet  

gjennomføres fullt ut (Statsstønad i alt 151 mill. kr) kan det også 

påregnes en tapsreduksjon i høyspenningsnettet på ca.  22 GWh/år. 

Opprustingen av net tet  vil dessuten øke påliteligheten i el-leveransen 

og redusere abonnentenes tap  ved uforutsette avbrudd. 

Resten av investeringene (57 mill. kr av Statsstønaden pluss verkenes 

egenandel) er gåt t  med til å ruste opp et nedslitt og foreldet nett  som 

må ers ta t tes  i alle fall (erstatte kapitalslitet). 

De tapsreduksjoner som er omtalt her er registrert av de respektive 

elverk, dels på grunnlag av beregninger (nettanalyser) og dels på 

grunnlag av målte tapsreduksjoner e t t e r  at anleggene er gjennomført. 

Opprusting av fordelingsnettet, som følge av stønadsprosjekter vil føre 

til en betydelig forbedring av leveringspåliteligheten i området. 

Uforutsatt strømstans fører ofte til store t ap  hos abonnentene. Det er 

eksempler på at antall  driftsavbrudd i leveringsområdet er redusert 

med 90 % e t t e r  gjennomføring av stønadsprosjekter. 
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Ikke levert energi i forbindelse med uforutsette avbrudd i elfor- 

syningen må verdsettes langt høyere enn kraftkostnaden i området. Et 

forsiktig anslag er 5 - 10 kr/kWh. 

Bruk av reserveaggregater ved hyppige og langvarige avbrudd vil bidra 

til å redusere brukernes tap. Samlet produksjon av NVE's reserve- 

aggregater var i 1987 ca. 140 MWh. Antas en reduksjon i abonnentenes 

tap  tilsvarende 5 kr/kWh betyr tilgjengeligheten av reserveaggregatene 

en samlet reduksjon i samfunnsøkonomisk tap  på ca. 0, 7 mill.kr. 

3.2 Vilkår i forbindelse med Statskraftkontraktene. 

I Statskraftverkenes kontrakter for alminnelig forsyning for perioden 1985-90, 

heter det under Del I - Forutsetninger for opprettelse av kontrakten, blant 

annet: 

"Kjøperen skal innen t re  år e t t e r  kontraktens ikrafttreden legge frem en 

konkret plan for enøk-tiltak som kan gjennomføres innenfor kjøperens 

produksjons- og overføringssystem. En slik plan må vise de aktuelle tiltak, 

forutsetningene for at tiltakene kan gjennomføres, hvilke enøk-gevinster 

som kan oppnås og tidsplan for når tiltakene kan iverksettes. Kjøperen 

skal videre ta initiativ til, og om mulig forestå, en utredning av mulige 

enøk-tiltak innenfor eget forsyningsområde, men utenfor egne forsynings- 

anlegg. Disse forutsettes å følge samme linje som anført i planer for enøk- 

t i l tak innen egen virksomhet. 

Nærmere instrukser om de planer og utredninger som skal fremlegges, vil 

bli meddelt kjøperen." 

NVE la i rundskriv av 27. juli 1987 fram retningslinjer for nevnte planer og 

utredninger. 

Bestemmelsene faller naturlig i to kategorier - enøk-tiltak i egne produksjons- og 

overføringsanlegg, og enøk-tiltak i forsyningsområdet utenom egne forsynings- 

anlegg. Den tilbakemelding som retningslinjene legger opp til er på samme måte 

delt i to deler. 
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For egne produksjons- og overføringsanlegg går retningslinjene ut på at 

statskraftkjøperen skal foreta en tilstandsanalyse av sine anlegg, og innen t re  år 

e t te r  kontraktens ikrafttreden (dvs 0 1.05.88) legge fram en plan for realisering 

av enøk-potensialet i disse. 

Videre sier retningslinjene at statskraftkjøperen skal være pådriver for enøk- 

-arbeidet i s i t t  forsyningsområde. Herunder kommer enøk-tiltak i underliggende 

verks forsyningsanlegg og innen energiforbrukssystemet. Ved kontraktens utløp 

eller i forbindelse med en eventuell ny søknad om tildeling av statskraft ,  

skal det legges fram en oversikt over status for det øvrige enøk-arbeidet egen 

regi og hos eventuelle underliggende verk, også innenfor forbrukssystemet. 

Rapporten skal videre inneholde alternative oppdekkingsmuligheter for energi- 

behovet i forsyningsområdet. 

Det blir påpekt i retningslinjene at utredningene av framtidige oppdekkings- 

muligheter vil bli t a t t  i betraktning ved framtidig tildeling av statskraft .  NVE 

har ikke hatt  midler til å gå aktivt ut og bearbeide disse spørsmål sammen med 

statskraftkjøperne. 

Pr 06.10.88 har, e t t e r  en purrerunde, 13 av 24 statskraftkjøpere sendt inn 

besvarelse på første del. Rapportene er av varierende omfang og kvalitet, noe 

som til en viss grad er å vente fra en så lite homogen gruppe som statskraft-  

kjøperne utgjør. En første gjennomgang av de innkomne rapportene tyder på at 

selv om enøk-arbeidet hos mange av energiverkene er godt igang og høyt priori- 

t e r t ,  har kravene om enøk-tiltak i statskraftkontraktene alene hatt  liten 

innvirkning på enøk-arbeidet hos energiverkene. Det te ,  sammen med den lave 

svarprosenten, gjør at en må konkludere med at på bakgrunn av energisituasjonen 

med overskudd på kraft i dag og ventet overskudd i de nærmeste årene, er krav 

om enøk-tiltak i statskraftkontraktene et lite egnet virkemiddel i arbeidet med å 

påskynde og utvide everkenes enøk-engasjement. 

NVE vil derfor anbefale at vilkår om enøk-innsats blir t a t t  med 

forbindelse med ny energilov. 

konsesjonene 
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3.3 Opprusting og utvidelse av vannkraftverk. Rapport. 

Opprustings-/utv1delsesprosjektet ble igangsatt våren 1986, e t t e r  anmodning fra 

Oed, som ledd i enøk-arbeidet innen elforsyningen. Det ble oppnevnt en 

arbeidsgruppe i NVE, og en styringskomite med representanter fra: 

Vassdragsregulantenes forening (VR) 

Norges . Energiverkforbund 

Samkjøringen 

NVE-Vassdragsdirektoratet 

NVE-Energidirektoratet 

Oed (observatør) 

Prosjektet er re t t e t  mot det mål å få fram forslag til prinsippielle løsninger, og 

få til en samfunnsøkonomisk gjennomføring av opprustings-/utvidelsesprosjektene. 

Hovedmålene søkes oppnådd ved å: 

Skaffe oversikt over opprustingspotensialet 

Bearbeide prosjekter med sikte på å belyse barrierer som hindrer 

opprustingsarbeidet, og peke på mulige løsninger 

Skape interesse for opprusting av vannkraftverk 

Få til en erfaringsoverføring fra gjennomførte prosjekter ved 

demonstrasjonsprosjekter 

En forutsetter at opprustingsarbeidet skal pågå sammenhengende, slik at de 

prosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme blir realisert på et gunstigst 

mulig tidspunkt. NVE er pådriver i det te  arbeidet, og sørger for oppfølging av 

prosjektene. 

Opprustingsprosjektene er registrert. 

Komplettering av registreringslistene og innhenting av av erfaringsmateriale for 

utførte anlegg pågår. 

Det er valgt ut et lite antall  prosjekter som bearbeides på forprosjektbasis og 

følges opp som demonstrasjonsprosjekter. Siktemålet er å få belyst samfunns- 

økonomisk lønnsomhet ved en del opprustingsprosjekter, og de problemer og 

barrierer man kan møte i opprustingsarbeidet. I utvelgelsen av prosjekter er det 

lagt vekt på geografisk fordeling, og at både små og store,  lav- og høytrykks- 
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anlegg skal være representert. Prosjektene utredes samarbeid med utbygger og 

konsulent. 

Det arbeides også med en del prisippielle spørsmål, f.eks: 

Levetid for vannkraftverk 

Verdsetting av eldre kraftverk 

Verdsetting av energi 

Verdsetting av økt effekt 

Dokumentasjon/beskrivelse av utførte opprustings-/utvidelsesprosjekter 

Dokumentasjon av magasinpotensialet under LRV 

Informasjon om opprustingsarbeidet (konferanser forutsettes avholdt 

for å spre informasjon om gjennomførte prosjekter, og skape interesse 

for opprustingsarbeidet) 



54 

4. TEKNISK/ØKONOMISK ENØK-POTENSIALE 

4.1 Generelt om grunnlaget for beregning av enøk-potensialet 

Enøk-potensialet er fullt utnyttet  når energisystemet er optimalt tilpasset de 

samfunnsmessige rammebetingelser som legges til grunn. Dette er en idealtilstand 

som aldri vil bli nådd, bl.a. fordi rammebetingelsene, f.eks. energiprisene, endrer 

seg raskere enn det er mulig å tilpasse tiltakene. Det teoretiske enøk-potensialet 

har likevel interesse som grunnlag for prioritering av innsatsområder i statl ig og 

lokal forvaltningsmessig sammenheng. Beregninger av enøk-potensialet må 

nødvendigvis bli usikre, bl.a. fordi rammebetingelsene i framtiden jo må anslås. 

I beregningene er brukt 7% kalkulasjonsrente og teknisk/økonomisk levetid på 

prosjektene som NVE bruker ved beregninger av langtidsgrensekostnad. 

I praksis er det selvsagt det bedriftsøkonomiske potensialet som har interesse for 

andre enn samfunnet. Dette kan være større eller mindre enn det samfunns- 

økonomiske potensialet, avhengig av rammebetingelsene i det aktuelle energi- 

marked. 

4.2 Enøk-potensialet tilgangssystemet for energi. 

De aktuelle enøk-tiltak kan grupperes slik: 

* Bedre utnyttelse av tilgjenglig energiressurser {fornybare energikilder og 

lagerressurser) 

vannkraft {opprusting av eldre verk m.v.) 

biabrensel {ved og brennbart/omformbart avfall) 

vind, sol og lavgradige varmekilder 

lagerressurser {naturgass, olje, kull og spaltbart materiale). 

* Reduksjon av energitapene overførings- og fordelingsnettene for elektrisi- 

t e t  og annen energi. 

* Driftsoptimalisering {bedre samkjøring, endrede organisasjonsmessige forhold, 

bedre driftsplanlegging m. v .) 
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Fig. 4.1 viser energiflyten i elkraftsystemet. Tallene gir anslåtte årlige middel- 

verdier for produksjon og tap  pr. 1.1.88. De viktigste energitapene er: 

* Tap forbundet med produksjon av elkraft 

vanntap 

falltap i vannveier 

tap  turbiner og generatorer 

tap  kraftstasjonen (eget forbruk) 

* Tap forbundet med overføring og fordeling (inkl. transformeringstap) 

tap  hovednett 

tap  fordelingsnett. 

Fig. 4.1 Skjematisk framstilling av energiflyten i det norske kraftsystem. 

Tallene gir antat te  middelverdier for systemet pr 1.1.88. 

Natur-energi 

131  TWh 

a 
120 

115 

Produksjon 

105 TWh 

Flomtap, spill 11,0 
m.m. TWh 

Falltap i 5,0 
vannveier TWh 

Tap i turbin 10,0 
og generator TWh 

Eget forbruk \ 1,0 
i stasjon TWh 

Tap i hoved- 3,0 
nett TWh 

Tap i hoved- 1,6 
ford. nett TWh 

Tap i høgsp- 2,5 
ford. nett TWh 

Tap i lavsp. 2,4 
ford. nett TWh 

Til forbruker 

94,5 TWh 

ENERGIFL YTEN I DET NORSKE KRAFTSYSTEM 

Tall angir foreløpige middelverdier pr. 1.1.1988 • 
NVE - ESK, 8 6 - 1 1   Tegn, 040 (1B) 
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I det etterfølgende vil vi ta for oss de enkelte tapskategorier, og gi vår 

vurdering av hva som kan antas å være økonomisk og praktisk mulig å innvinne 

innenfor en tidsperiode på I 5-20 år. 

4.2.1 Elproduksjon 

Ca 20% av vannfallsenergien tapes vannveiene og maskineriet kraftstasjonene 

før innmating på nettet .  

De ti l tak som kan settes i verk for å minske det te  tapet sammenfattes gjerne 

under fellesbetegnelsen "Opprusting av eldre kraftverk". Det er også realistisk å 

regne med at en bedre driftsoptimalisering vil kunne redusere noe av tapet.  

4.2.1.1 Opprusting/utvidelse av vannkraftverk 

Opprusting og utvidelse defineres her som til tak som gir økt energiproduksjon 

vannfall hvor en vesentlig del er utbygd tidligere. 

Med utvidelser menes: 

å overføre vann fra tidligere ikke utnyttet felt ,  eller føre vann fra e t t  felt 

til et annet som kan utnytte det bedre. 

å øke eksisterende magasiner eller etablere nye 

å utnytte fallhøyden bedre, enten ved å bygge helt nye kraftverk eller ved 

å heve overvannet og/eller senke undervannet. 

å øke maskininstallasjonen for å redusere flomtapene. 

Med opprusting menes: 

å utvide tverrsnittene vannveiene for å redusere falltapene. 

å modernisere og automatisere kraftverkene for å øke den totale virknings- 

graden og redusere driftsutgiftene. 
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For utvidelser kreves som regel vassdragskonsesjon og elkonsesjon. For mm= 
rusting er det vanligvis nok med konsesjon e t t e r  el-loven. 

Opprustingstiltakene lar seg lettest gjennomføre dersom de kombineres med 

utskiftinger eller reparasjoner som må foretas p.g.a. slitasje og elde. Dette har 

s tor t  se t t  vært tilfelle ved de ombygginger som alt er gjennomført. Ialt er 50-60 

kraftverk ombygd siden 1980. 

Potensialet for opprusting og utvidelse av vannkraftverk er av NVE anslått til 

8,5 TWh (regnet som midlere årsproduksjon), som fordeler seg slik: 

Opprustingsprosjekter som bare 
trenger el-konsesjon 

Opprustings-/ utv idelsespros jekter 
som trenger konsesjon e t t e r  
vassdragslov eller reg.lov 1) og 
eventuelt eller el.loven. 

Sum potensiale 

0,7 TWh 

7,8 TWh 

8.5 TWh 

1) Det overveiende av det te  potensialet er behandlet Samlet Plan for 
vassdrag og ca. 3,8 TWh er plassert i kategori I. 

Sammen med potensialet på 0, 7 TWh, som bare trenger el-konsesjon, blir det te  
det mest aktuelle opprustings-/utvidelsespotensialet, tilsammen 4,5 TWh. 
Resten krever så store naturinngrep at prosjektene nærmest må betraktes på 
linje med ny-utbygginger. 

Aktuelle t i l tak kan grupperes under reduksjon av vanntap, falltap, tap  turbin og 

generatorer og endret utnyttelse av magasinvolum. 

Vanntap 

Kraftstasjonene er vanligvis ikke dimensjonert for å ta de maksimale tilløp. 

Spesielt gjelder det te  eldre kraftstasjoner i dårlig regulerte vassdrag. Da 

stasjonene ble bygget var ikke samkjøringsforbindelsene slik at det var økono- 

misk å utnytte de store tilsig under vår- og høstflommene. Installasjonene kan 

derfor være relativt små i disse kraftstasjoner, og flomtapene blir store i 

perioder med høy avrenning. 
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Vanntapene kan reduseres ved: 

* A øke kapasiteten på magasiner, tunnel og kraftstasjoner. 

* A endre manøvreringsreglementet for magasiner og pålagte minste- 

vannf øringer. 

* A optimalisere driften for å redusere flomtap og spill. 

* Øke markedet for tilfeldig kraft,  og derved redusere spillet (tapping 

forbi driftsklare maskiner). 

Eventuelle endringer i manøvreringsreglementet vil imidlertid kunne kreve 

omfattende utredninger for å klarlegge virkningen på de ulike interessefelt. I 

våre ta l l  for innvinnbar energimengde har vi derfor ikke regnet med endringer 

manøvreringsreglementene. 

Falltap 

Energitapene i vannveiene omfatter  friksjonstap i tunneler og rør, og tap  i 

inntaksvaregrinder m.v. Det totale årlige energitap i vannveiene kan for dagens 

system anslås til ca. 5 TWh. Det er anslått som teknisk mulig å innvinne 50-60% 

av disse tapene. 

Falltapene kan reduseres ved: 

* A øke tverrsnittet og senke strømningshastigheten i tunneler og rør 

(sprengning av parallelle tunneler, legging av nye rør m.v.). 

* A glatte ut vannveiene for å minske friksjonen. 

* A bedre renholdet vannveiene, eksempelvis å renske varegrindene 

hyppigere. 

Flere av disse tiltakene forutsetter at produksjonen kraftverket stanses, noe 

som igjen kan føre til vanntap. 
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Bedre renhold av varegrindene kan være et relativt enkelt t i l tak for å redusere 

falltap. Energigevinsten for det te  er anslått til ca 0.3-0.5 TWh/år. 

Turbin og generator 

Generelt vil virkningsgraden på aggregatene være dårligere jo eldre kraft- 

stasjonene er.  Det skyldes dels slitasje og elde og dels at den tekniske utvikling 

har frambragt mer energiøkonomiske løsninger. 

Sammenlignes energimengden ut fra generator med vannfallsenergien inn til 

stasjonen, finner vi at genereringsprosessen i nyere anlegg krever mellom 6 og 

11 % av den potensielle energien, alt e t t e r  hvilken fallhøyde og turbintype en har 

i kraftstasjonen. Dette er s tort  se t t  energitap som ikke lar seg innvinne med den 

teknologi en rår  over i dag. Imidlertid er det mulig, ved bedre drifts- 

optimalisering å kjøre aggregatene nærmere beste virkningsgrad, og dermed 

redusere tapene noe. 

Ved en del kraftverk slites turbinene ned av sandføring i vannveiene. Dette fører 

til redusert virkningsgrad. Energien som tapes på grunn av sandslitasje er i (3) 

anslått til ca. 200 GWh/år, hvorav vel 100 GWh antas å kunne innvinnes på 

økonomisk måte ved å bygge sandfang for oppsamling av sandmassene. 

Endret utnyttelse av magasinvolum. 

Ved å utnytte eksisterende tappemuligheter i store magasiner bedre, er det antat t  

at fastkraftnivået kan heves ved å tillate tapping av magasiner under laveste 

regulerte vannstand (LRV) i en rasjoneringssituasjon. Under opprusting/ut- 

videlsesprosjektet er det sa t t  i gang et delprosjekt for å utrede energipotensialet 

under LRV og mulighetene for å utnytte det te .  Potensialet er anslått til ca. 3000 

GWh, hvorav 2500 GWh kan utnyttes uten omfattende fysiske t i l tak ved inn- 

takene. Videre undersøkelser må til for avdekke hvor mye av det te  potensialet 

som kan utnyttes uten omfattende skadevirkninger. 
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4.2.1.2 Driftsoptimalisering. 

Det ligger et visst energimessig potensiale i en bedret drift av de eksisterende 

stasjoner. En mer optimal drift av systemet kan oppnås ved: 

- bedret samkjøring (sterkere samkjøringsnett) 

- organisasjonsmessige endringer (større driftsenheter bl.a) 

- bedre prognoser (spesielt korttidsprognoser) for tilsig og forbruk. 

- mer effektiv kraftomsetning 

Slike t i l tak vil kunne gi en viss reduksjon i flomtap og spill, og gjøre det mulig 

å drive turbinene med noe bedre virkningsgrad. 

Produksjonssystemets fastkraftpotensiale angir hvor mye som bør leveres som 

fastkraft.  Dersom fastkraftbehovet ventes å overstige det te  nivået bør systemet 

heller utvides med ny produksjonskapasitet framfor å "presse" det mer. 

Fastkraftpotensialet for et gitt produksjonssystem er en økonomisk bestemt 

størrelse. Det fastsettes slik at de samlede samfunnsøkonomsike kostnader ved å 

dekke kraftbehovet minimaliseres. Valget s tår  mellom å bygge ut ny kraft for å 

dekke en behovsøkning eller å "presse" mer fastkraft fra det eksisterende 

system. Kostnaden for ny kraft er uttrykt ved langtidsgrensekostnad og 

kostnaden ved å "presse" mer ut av systemet er kostnaden ved økt import, økt 

innenlands varmekraftproduksjon, økt risiko for energi- og effektsvikt og 

redusert salg av tilfeldigkraft. 

Med en slik økonomisk definisjon av fastkraftbegrepet er det innlysende at 

fastkraftpotensialet fra et git t  system ikke er en absolutt tidsuavhengig størrelse 

som kan fastsettes en gang for alle. Fastkraftpotensialet vil kunne endre seg med 

endringer i systemets økonomiske rammebetingelser, eksempelvis 

kostnaden for ny kraft 

kalkulasjonsrenten 

olje- og kullpriser 

eksport/importpriser 

avsavnsverdien for energi- og effektsvikt 

formen på leveringsavtaler med forbrukere 
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hvordan kraftforsyningsenhetene mener den kan håndtere en underskudds- 

situasjon. 

Pr. 1.1.1988 er fastkrafttilgangen fra eksisterende s y s e m  anslått til 100 TWh/år 

og middelproduksjonen til 105.1 TWh/år. 

Da det midlertidige kraftoverskuddet selges som tilfeldig kraft til våre naboland, 

vil lave priser på det innenlandske marked for tilfeldig kraft også føre til lave 

eksportpriser. På den annen side vil lave priser på tilfeldig kraft innenlands 

senke produksjonskostnadene og øke konkurranseevnen for vår eksportindustri. 

Det er meget vanskelig å anslå samfunnsøkonomisk tap  som skyldes ubalanse 

mellom produksjonsevne i vannkraftsystemet og markedets etterspørsel. Mye av 

ubalansen i dagens kraftmarked skyldes kortsiktige svingninger i markedsforhold 

og tilsig, som det ikke er mulig å forutse i planleggingen. Ser man på markeds- 

tilpasningen over lengre tid viser som nevnt NVEs beregninger, at fastkraft- 

produksjonen fra det eksisterende system kan økes med ca. 2 TWh. Dette betyr 

at ny kraftutbygging kan utsettes i tid. Netto samfunnsøkonomisk nytteverdi 

anslås til ca 200 mill.kr/år. 

Utviklingen av markedet for tilfeldig kraft vil også innvirke på hva som er mulig 

å innvinne. Et større marked for slik kraft vil kunne redusere vanntapet (spill) 

forbi driftsklare maskiner. 

4.2.1.3 Enøk-potensialet produksjonssystemet 

Det innvinnbare tap  forbundet med produksjonen kan nå oppsummeres slik: 

Opprustingsprosjekter som bare 
trenger el-konsesjon 

Opprustings-/utvidelsesprosjekter 
som trenger konsesjon e t t e r  
vassdrags- eller reg.lov og 
evt.  el-loven (7,8 TWh) 

Driftsoptimalisering mv 

Sum 

0,7 TWh 

3,8 

2,0 

,, 

,, 

6,5 TWh 
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Det bør fremheves at de tapstall  vi er kommet fram til må oppfattes som 

energitap som kan innvinnes i løpet av en 20 års periode. Innvinningspotensialet 

som kan realiseres idag, antas å være vesentlig mindre. 

Enøk-potensialet i produksjonssystemet, omregnet til økonomiske enheter, kan 

angis ut fra innvunnet energimengde, verdien av kraft (angitt som indifferens- 

kostnaden for fastkraft ,  referert  idriftsettelsestidspunktet og aktuelt snitt i 

forsyningssystemet), samt utbyggingskostnadene. 

En går her ut fra 1995 som et midlere referansetidspunkt, 7% kalkulasjonsrente 

og 40 års økonomisk levetid for vannkraftprosjekter. Med pengeverdi 1.1.88 gir 

det indifferenskostnad for fastkraft på kr 4,00/kWh/år refert  kraftstasjons vegg. 

Videre regner vi at opprustningstiltakene og andre enøktiltak middel ligger i 

økonomiklasse 3 med en kostnad på kr 3,30 pr årlig innvunnet kWh. 

En får da følgende anslag for netto nytteverdi av enøk-potensialet tilgangs- 

systemet (pengeverdi 1.1.1988): 

Diskonterte Energiverdi Netto 
kostnader nytte 
(Mill.kr) (Mill.kr) (Mill.kr) 

Innvinnbart 
potensiale 
4.5 TWh 14 900 18 100 3 200 

Driftsopti- 
malisering 
1.0 TWh 2 600 4 000 1 400 

Selv om anslaget ikke bygger på nøyaktige beregninger kan en likevel slå fast at 

det er et s tor t  og lønnsomt enøk-potensiale i produksjonssystemet i elforsyning- 

en. 

4.2.2.0verføring og fordeling av elektrisk energi 

Transport av elektrisk energi foregår gjennom kraftledninger og kabler. Nettet  

kan deles i 4 nivåer: 

I.Hovednett, spenningsnivå 300 (132) - 420 kV. 

2.Hovedfordelingsnett, spenningsnivå 45 - 132 kV. 
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3. Fordelingsnett, spenningsnivå 6.6 - 22 kV. 

4. Fordelingsnett, spenningsnivå 230 V. 

I figur 4.2 nedenfor er de forskjellige nett-nivåene skissert. 

Figur 4.2 

Produksjon I Transmisjon 

I 
KRAFTSTASJON I HOVEDNETT 

I 
I 

I 
I 

- - - - - -  Distribusjon - - - - -  I  
!ABONNENT 

- - - - - - F o r d e l i n g s n e t t  - - . . . . - - - - - 1  1  

I 
I Hovedfordelings- I FOl'dellngsnett IFordeUngs-1 
I nett I heyspent !nett 
I I p vsøent I 
I I I I 

---a 

t0-300 ( 132)kV 132-45 kV 

Kraftstasjonsvegg 

22-8,8 kV 0,23 kV 

...._ Generatorklemmer 
E. IM-11  

NVE-ENERGIDIREKTORATET 

Tapene avhenger av hvor mye kraft som transporteres og hvor lang transporten 

er .  For kraftsystemet pr. 1.1.88, med midlere vannkraftprodukjon på ca. 105 

TWh/år, kan nett-tapene antas å være som vist i fig. 4.1. 

Hovednett 

Hovednettet, nivå 1, dimensjoneres e t te r  kriterier som gir kraftigere dimensjoner 

enn det en tapsøkonomisk optimal løsning skulle tilsi. Det er derfor ikke 

sammenlignbare forhold mellom dette  nettnivå og de øvrige nettnivåene hva angår 

tapsoptimalisering. Hovednettet vurderes derfor tapsmessig ikke å være av 

betydning som et enøk-potensiale. En styrking av det te  net te t  vil imidlertid 

kunne bedre samkjøringsmulighetene, og dermed bidra til en mer optimal drift av 

systemet med muligheter for reduksjon av vanntapet. 
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NVE har hovedansvaret for den overordnede planlegging av den videre utbygging 

av hovednettet i samarbeid med Statkraft  og representanter for eforsyningen. 

Den optimale utforming og dimensjonering av hovednettet blir løpende vurdert. 

Fordelingsnettet 

Hovedfordelingsnettet, nivå 2, eies stort  se t t  av engrosverkene. Statkraft  eier 

enkelte linjer på det te  nivå. Det vurderes å overdra disse til lokale engrosverk. 

Tapene i hovedfordelingsnettet er anslått til 1,6 TWh/år. NVE har begrenset 

grunnlag for å anslå enøkpotensialet i denne del av net tet .  Dette antas å være 

lite fordi eierne, engrosverkene, s tort  se t t  har egne ressurser til å optimalisere 

nettutforming, dimensjonering innen eget forsyningsområde. Engrosverkene legger 

stort  se t t  bedriftsøkonomiske hensyn til grunn. I et samfunnsøkonomisk optimalt 

system vil kraftverdien i systemet være høyere (se avsnitt 7.4) og det vil være 

optimalt å redusere tapene i forhold til dagens system. Ut fra  det te  anslår vi 

potensialet for tapsreduksjon i hovedfordelingsnettet forsiktig til ca. 0,25 TWh/år 

Fordelingsnettet, nivå 3 og 4, eies av fordelingsverkene. De fleste fordelingsverk 

er for små og ressurssvake til å forvalte energiressursene optimalt e t t e r  dagens 

krav. NVE har gjennom mange år arbeidet aktivt med å s tø t te  fordelingsverkene 

i arbeidet med å optimalisere fordelingsnettet, (se avsnitt 3.2.1.2). Vi mener det te  

arbeidet har gitt positive resultater. 

Det gjenværende potensialet for tapsreduksjon anslås til ca.  0,75 TWh/år, fordelt 

med ca. 0,25 TWh i høyspenninganettet og 0,5 TWh i lavspenningsnettet. 

4.2.2.1 Enøk-potensialet nettet  

Enøkpotensialet elnettet  oppsummeres slik: 

Tapsreduksjon (TWh/år) Netto nytteverdi 
(mill.kr) 

Hovedfordeling 
Fordeling 

Høyspent 0,25 
Lavspent 0,50 

0,25 
0,75 

2600 

Sum 1,0 2600 
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4.2.3 Enøkpotensialet elsysternet 

Totalt blir samfunnsøkonomisk enøk-potensiale i elsysternet: 

Tapsreduksjon Netto 
TWh/år nytteverdi 

mill. kr 

Produksjon 4,5 3200 

Drift 2,0 2800 

Nettet  1,0 2600 

Surn 7,5 8600 

4.2.4 Andre energibærere 

Elenergi konkurrerer i energimarkedet med oljeprodukter og annet brensel. Dette 

gjelder vesentlig energi til oppvarmingsformål. 

Felles for energiformer basert på brensel er at de markedsføres av flere 

leverandører som konkurrerer om markedsandeler, og hvor de viktigste, olje- 

produktene, er gjenstand for internasjonal handel. 

Effektiviteten i tilgangssystemene for disse energibærere må antas å være sikret 

gjennom reel l  konkurranse i markedene. 

4.3 Enøk-potensialet brukersystemet. 

NVE har ikke foretat t  noen egne utredninger på enøk-potensialet i bruker- 

systemet,  og må derfor basere seg på tilgjengelig materiale fra  andre kilder. 

I forbindelse med arbeidet med ny enøk-melding våren 1989, har Oed t a t t  

initiativ til to utredninger av enøk-potensialet i brukersystemet, hhv i boliger og 

tjenesteytende bygg og industri. 
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Utredningen om enøk-potensialet i boliger og tjenesteytende bygg er utført av 

Energidata A/S, og utredningen for industrien er foretat t  av Kjelforeningen - 

Norsk Energi i samarbeid med Institutt for energiteknikk. 

Når det te  skrives er utredningen fra Energidata ferdig, mens industriutredningen 

ennå ikke er ferdig. For industrien må vi derfor inntil videre basere oss på ta l l  

f ra  en tilsvarende utredning som ble utført i 1984. 

Det samfunnsøkonomiske potensialet er beregnet å være: 

El Brensel I alt % av Kilde 
(PJ) (PJ) (PJ) energi- 

varme forbruket 

Boliger 11,2 6,8 18,0 13 A/S Energidata 
1988 

Tjenesteyt. 7,2 10,1 17,3 26 II 

Industri 58,3 25 Kjelfor- 
eningen/ 
IFE 1984 

I alt 93,6 

Det teoretiske sparepotensialet utgjør fra 13-26 % av det totale energif or bruk. 

For å realisere enøk-potensialet i brukersystemet kreves en investering på 

gjennomsnitt 50 øre/MJ for bolig og tjenesteytende bygg og. 28 øre/MJ for 

industri. Dette innebærer en tota l  kostnad for å realisere potensialet som er 

gitt i tabellen ovenfor på 17,6 mrd kr for bolig og tjenesteyting og 16,2 mrd kr 

for industri. 

Den årlige økonomiske gevinsten for samfunnet ved å realisere industriens enøk- 

potensiale, er beregnet til 1,4 mrd kr. 

Den årlige økonomiske gevinsten for samfunnet, ved å realisere enøk-potensialet 

for boliger og tjenesteytende bygg, er av Energidata beregnet til 2,2 mrd.kr. 

Neddiskontert over sparetiltakenes økonomiske levetid tilsvarer de t te  en net to  

nytteverdi på 23,4 mrd.kr. Netto nytteverdi representerer forskjellen mellom 

kostnadene ved å fremskaffe denne mengden ny energi og· kostnadene ved enøk- 

tiltakene. 
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Neddiskontert netto nytteverdi v/gjennomføring av det sarnf'.økonomiske 
enøk-potensiale,. mrd.kr.(A/S Energidata 1988): 

El Brensel I alt 

Boliger 10,8 3,9 14,7 

Tjenesteytende bygg 5,3 3,4 8,7 

I alt 16, 1 7,3 23,4 
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5. ALTERNATIV OG FORNYBAR ENERGI UTENOM VANNKRAFT 

I det te  kapitlet vil fjernvarme og fornybare energikilder med unntak av 

vannkraft bli behandlet. 

Ressursbegrensninger og hensynet til miljøet tilsier at verden i det lange løp må 

basere energibruken på fornybare energikilder. Brundtlandkommisjonen mener at 

en bærekraftig utvikling forutsetter en overgang til fornybar energi i løpet av 

neste århundre. 

Fornybar vannkraft dekker idag ca 70 % av nyttiggjort energibruk til stasjonære 

formål i Norge. Dersom Brundtland-kommisjonens anbefalinger skal følges opp, 

betyr det at andelen fornybar energi skal økes ytterligere. Det er da avgjørende 

at energiprisene gjenspeiler de miljøbelastninger som oppstår ved produksjon og 

bruk av ulike energibærere. tillegg til fortsatt  utnytting av vannkraft- 

ressursene er de mest aktuelle alternative, fornybare energikilder idag: 

Bedre utnyttelse av den energi vi produserer og bruker idag. 

Bedre utnyttelse av bioenergi. 

Energireservoar, (varmeenergi) med lav temperatur i våre omgivelser (vann, 

luft, jord) som kan utnyttes ved bruk av varmepumper drevet med elektrisk 

energi eller med dieselolje. 

Strålingsenergi fra solen og mekanisk energi i vind og bølger. 

Økt bruk av fjernvarme for utnyttelse av fornybar energi og reduksjon av 

forurensning av biosfæren. 

5.1 Fjernvarme 

Relativt konsentrert varmebehov i byer og tet ts teder kan dekkes med fjernvarme, 

dvs. brukerne forsynes direkte med varmtvann eller damp gjennom et fjernvarme- 

nett og hvor varmeenergien produserer i store varmesentraler. Våre naboland har 

i stor utstrekning valgt å dekke konsentrert varmebehov med fjernvarme. 

Fjernvarmesystemer har følgende fordeler: 

Brensel utnyttes med høyere virkningsgrad i store forbrenningsanlegg enn 

små. Det er også billigere å rense forbrenningsgassene for skadelige utslipp 

i store enn i små anlegg. 
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Når elektrisitetsproduksjonen allikevel må baseres på varmekraft vil 

brenselet kunne utnyttes bedre ved direkte produksjon av varme enn ved 

elproduksjon og eloppvarming. 

Fjervarmesentralen kan økonomisk utnytte flere energibærere, f.eks. tilfeldig 

kraft ,  olje, kull, gass eller biobrensel. Derved kan kortsiktig tilpasning til 

energimarkedet oppnås. 

I byer og te t ts teder  kan luftforurensninger reduseres vesentlig ved å 

begrense fjernvarmesentralene til bruk av ikke forurensende eller lite 

forurensende energibærere som tilfeldig kraft og naturgass. 

Overgang til fornybar energi kan styres gjennom bruk av fornybare energi- 

kilder i varmesentralene. 

Samfunnsøkonomisk er det selvsagt betenkelig at to energisystem, el-og fjern- 

varme, bygges ut parallelt i samme område. 

5.1. l Fjernvarmepotensialet Norge 

Med fjernvarmepotensialet menes den del av landets varmebehov som ut fra 

samfunnsøkonomiske kriterier kan dekkes med fjernvarme. For å anslå et 

realistisk fjernvarmepotensial har NVE ta t t  utgangspunkt i hva som foreligger av 

varmeplaner i tettsteder/kommuner. Med utgangspunkt i det te  har en så anslått 

et "teknisk-økonomisk" fjernvarmepotensial og kommet fram til tallverdier for 

hvert fylke og for hele landet. Totalt anslag for Norge utgjør 20-25 PJ /år ,  

regnet som levert varmeenergi til forbruker. 

Det meste av grunnlagsdataene gjelder større,  eksisterende bygg som har 

vannbåren varme idag. Det er således ikke se t t  på mulighetene for overgang til 

vannbåren varme (f.eks. i forbindelse med ombygginger), og det er bare i liten 

grad t a t t  hensyn til planlagte utbygginger og mindre bygg med vannbåren varme 

idag. 

Utbygd fjernvarme Norge utgjør idag vel 2 PJ /år .  
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Det kan være flere forhold som tilsier etablering av fjernvarmeforsyning, og som 

bør få innflytelse på de vurderinger som gjøres og de avgjørelser som tas, f.eks. 

at:  

Tilgang på elektrisk kraft kan bli knapp. Man har et underskuddsområde. 

Et område har god tilgang på lokale energiressurser. 

Kommunen har deponeringsproblemer for si t t  avfall, og vurderer for- 

brenning. 

Man s tå r  foran en utbyggingsoppgave der oppvarmingsmåte ikke er avklart. 

Etablering av fjernvarme skal være lønnsomt. Det vil si at kostnadene for 

fjernvarme ikke må overstige kostnadene for alternativ energiforsyning. 

Ved å ta i bruk lokale energiressurser til oppvarmingsformål bidrar man til å 

reservere høyverdig energi som elektrisk strøm til mer høyverdige energiformål. 

De lokale energiressurser vil trolig komme til å spille en stadig større rolle. For 

å nyttiggjøre disse energiressurser må man ta i bruk fjernvarmeteknikk. 

I hvilken grad man kan utnytte lokale energiressurser på lønnsomt vis må 

tilfelle utredes. Man bør gjennomføre en varmeplan. 

hvert 

De mest aktuelle lokale energiressurser for fjernvarmeanlegg kan være: 

kommunalt avfall 

oljeavfall 

biomasse, skogsvirke 

industriell spillvarme 

lavgradige energikilder 
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Tabell 5.1.1 Årlig energipotensial fra lokale ressurser til fjern varmeformål 
Norge 

MENGDE 

1. Kommunalt avfall 1.86 mill. tonn 

2. Oljeavfall 60.000 m3 

3. Biprodukter fra 
skogindustri 

4. Marginale virke- 
ressurser 

5. Spillvarme 

SUM 1-5 

6. Halm 

7. Lavgradige kilder 

8. Transformatortap 
(Up > 40 kV) 

TEORETISK POTENSIAL 
ENERGI- TIL FJERN- 
INNHOLD -VARME 

PJ/år PJ/år 

19.9 8.0 

2.3 1.4 

15.5 2.5 

31.5 8.4 

47.9 2.2 

117.1 22.5 

5.8 

5.2 Varmepumper. 

Varmepumper brukes idag i mange anvendelser, f.eks. kjøle-Zfryseskap, industri- 

prosesser og i fjernvarmesystemer. 

Varmepumpen "pumper" varmeenergi fra et lavere til et høyere temperaturnivå, 

f.eks. fra varmemagasinet i en fjordarm til varmemediet (vann, damp) i et 

fjernvarmesystem. Det medgår energi, vanligvis elenergi, til drift av varme- 

pumpen. 

Produsert varmeenergi er summen av drivenergi og varmen som "pumpes" fra 

reservoaret. Derfor vil varmepumpen alltid produsere mer varmeenergi enn den 

konsumerer av drivenergi. 

Det er fram til 1988 installert om Jag 7000 varmepumper til forskjellige opp- 

varmingsformål i Norge. Total varmeproduksjon fra varmepumpene er 3-4 TWh/år. 



72 

De fleste er små luft/luft-varmepumper installert i boliger, butikker og kontorer. 

Det meste av effekt- og energidekningen skriver seg imidlertid fra mellomstore 

og store varmepumper for oppvarming i industri og yrkesbygg. I tillegg til 

byggoppvarming har varmepumper få t t  stor utbredelse i næringer som fiske- 

oppdrett, fiskeindustri, veksthus, treforedling og meierier. 

Ved bruk av varmepumper til romoppvarming, enten direkte eller via et fjern- 

varmesystem, spares primærenergi. For store aggregater er det realistisk å regne 

med at bruk av primærenergi kan reduseres til 1/3 i forhold til direkte oppvarm- 

ing. 

I Sverige og andre land har man gjennomført store FUD-programmer for å 

tilpasse varmepumper teknisk/økonomisk til lokale romoppvarmingsforhold. 

I fjernvarmeanlegg vil varmepumpen kunne være konkurransedyktig med andre 

høyverdige energibærere som elkraft brukt i elkjeler, og med oljeprodukter og 

kull. Det vil imidlertid være lønnsomt å bruke annen primærenergi, i kombinasjon 

med varmepumpe, for dekning av toppeffekt. 

Ved bruk av varmepumper i fjernvarmesystemet byer og tet ts teder  kan 

luftforurensningen om vinteren reduseres. 

De senere årene har det imidlertid oppstått mistanke om at arbeidsmediet i 

varmepumper og kuldeanlegg, ved lekkasje, kan ha skadelige effekter gjennom 

nedbryting av ozonlaget. 

Denne mistanken har vært stadig styrket den siste tiden og har ført til såvel 

internasjonale som nasjonale tiltak. Bl.a. har man t a t t  i bruk andre arbeidsmedier 

i varmepumper, som ikke har slik skadelig virkning på ozonlaget. Disse tiltakene 

har til formål å redusere utslippene til atmosfæren. Med hensyn til drivhus- 

effekten kan varmepumpen ha en positiv effekt dersom den ers ta t ter  fyring med 

olje. 

Varmekildene som er mest aktuelle er sjøvann og luft. Det antas at varme- 

pumpen fortsat t  har et lønnsomt potensiale i industrien, særlig treforedling og 

kjemisk industri. 
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5.3 Bioenergi 

Bioenergi er den av de fornybare energikildene som i dag, utenom vannkraft, gir 

et vesentlig bidrag til landets energiforsyning. Fram mot år 2000 er det å 

forvente at det te  fremdeles vil være tilfelle. I 1985 s to  bioenergi (ved og avlut) 

for 4-5 % av landets netto sluttforbruk av energibærere. 

Husholdninger med bruk av ved og flis og skogsindustriens forbruk av bark og 

flis er idag de dominerende brukergruppene. En større økning i bruken av 

bioenergi vil måt te  skje gjennom bygging av fjern- og nærvarmeanlegg. 

Lav oljepris er den viktigste barrieren for å få realisert bioenergiprosjekter. Det 

er flere som har foretatt  berekninger på hvor høy oljeprisen bør være for at 

bioenergiprosjekter skal bli lønnsomme. Institutt for skogøkonomi ved Norges 

Landbrukshøgskole har i rapporten "Bioenergi på Hadeland" antydet en lettoljepris 

rundt 2 kr/I  eks. moms før det kan bli bedriftøkonomisk interessant med 

bioenergiprosjekter. Til sammenligning var prisen på fyringsolje 2 i januar 1988 

kr. 1.56 pr. liter eks. moms og uten spesielle rabatter.  

Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved bioenergiprosjekter er ofte større enn 

den bedriftsøkonomiske lønnsomheten. Faktorer som vil være bestemmende for 

om det te  er tilfelle er sysselsetting, forurensing, beredskap og andre virkninger 

ved bruk av bioenergi. Spesielt bør det tillegges vekt at bioenergi til forskjell 

fra olje gir minimale utslipp av svovel og ingen netto tilførsel av karbondioksyd, 

men økning av nitrogenoksyder. 

Med dagens energipriser og kraftmarked er det vanskelig å se en stor økning 

bruken av bioenergi. I tillegg vil de fleste beslutningstakere anse risikoen 

forbundet med et større bioenergiprosjekt å være så s tor  at de ikke vil gå inn 

et slikt prosjekt. Vi vil derfor anbefale at det gis s tø t te  til e t t  eller flere 

større demonstrasjonsprosjekter (det er flere anlegg i drift allerede). Dette for 

å få økt kunnskapene ved bygging og ikke minst drift av et større anlegg og en 

får prøvt eksisterende teknologi. 

Noe samfunnsøkonomisk lønnsomt enøk-potensiale har NVE dag ikke grunnlag 

for å oppgi. 
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5.4 Vindenergi 

NVE koordinerer den norske aktiviteten på det te  området. Målet har vært å 

etablere nødvendig kunnskap og erfaring for å kunne vurdere vindkraft i forhold 

til konvensjonelle løsninger for el-oppdekking. 

Det ble i 1986 bevilget midler til å reise et 55 kW prøveanlegg på Frøya i regi 

av Sør- Trøndelag kraftselskap. Anlegget ble åpnet i november 1986 og har siden 

produsert elkraft til net tet  med godt resultat. Foruten å få erfaringer med drift 

av vindmølle tilknyttet net tet ,  har formålet vært å legge grunnlag for å utvikle 

et kombinert vindkraft- og dieselaggregat. Det arbeides dessuten med å bygge et 

kostnadsoptimalt vindkraftverk på Frøya som kan gi grunnlag for å vurdere 

vindkraft som supplement i kraftforsyningen. 

Det forutsettes videre at man i de nærmeste år skal legge spesiell vekt på å 

bygge og drive demonstrasjonsanlegg på områder som er lovende for utnyttelse 

av vindkraft. Resultatene av disse forsøkene skal spres til potensielle brukere. 

Nytteverdien av vindkraft integrert i fordelingsnettet vil avhenge av den 

løpende produksjonskostnad i kraftsystemet og verdien av de tapsreduksjoner som 

oppnås fordi overføringsbehovet reduseres. Verdien av tapsreduksjonene er 

avhengig av det net tet  vindkraftverket tilknyttes. I de områder som er mest 

aktuelle for vindkraft (kyststrøkene fra Vestlandet og nordover) er det ofte 

spredt bebyggelse og lange overføringsforbindelser. Tapsreduksjonene vil i disse 

områdene ha en verdi på 5-10 øre pr kWh som produseres fra vindkraftverket. 

Produksjonskostnadene for optimale vindkraftverk antas i dag å være i området 

28 til 45 øre/kWh for aktuelle lokaliseringssteder (7% kalkulasjonsrente, 30 år 

økonomisk levetid). 

Med det te  som utgangspunkt kan vindkraft være et samfunnsøkonomisk lønnsomt 

alternativ i de forsyningsområder som har høye kraftverdier og gunstige 

vindforhold. I tillegg har man den fordel at vindkraft ikke gir forurensninger 

fonn av utslipp til luft, jord eller vann. 

Vindforholdene langs norskekystem er stort  se t t  gode for kraftproduksjon, men 

kartleggingen av vindforholdene, mulige byggesteder og oversikten over for- 

syningskostnadene er ikke detaljerte nok til at potensialet for lønnsom kraft- 
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produksjon kan bestemmes. Potensialet for vindkraft bør derfor vurderes samtidig 

med at det igangsettes et demonstrasjonsprogram med bygging av 3-5 vindkraft- 

anlegg pr år av konvensjonell størrelse (ca lMW/år) perioden 1989-1992. 

I en studie utført av Institutt for energiteknikk i 1981, ble potensialet for 

vindkraft i Norge (såkalt moderat anslag), angitt til 12 TWh/år. Som basis for 

demonstrasjonsprogrammet har man imidlertid antat t  at realiseringen av 10% av 

det te  .potensialet inntil videre kan representere et samfunnsøkonomisk lønnsom 

potensiale for utnyttelse. 

5.5 Bølgekraft 

På det te  området har innsatsen vært konsentrert om bygging og utprøving av to 

forsøksanlegg på Toftestallen i regi av Kværner Brug A/S og Norwave A/S. De to 

prototypeverk, henholdsvis på 500 kW (Kværner Brug) og 350 kW (Norwave) har 

gitt  et godt grunnlag for å bedømme kostnadene for bygging av bølgekraftverk. 

Slike kraftverk synes å være av interesse bare på steder med gode bølgeforhold 

og høye alternativkostnader. Bølgekraftteknologien må derfor utvikles videre med 

sikte på å få fram mer energieffektive løsninger. 

Markedspotensialet for norske bølgekraftverk vil på kort sikt ligge i forsyning av 

mindre øysamfunn og eksport, men innpassing av bølgekraft i stor skala i det 

norske kraftsystem forutsetter ytterligere kostnadsreduksjon. Noe samfunns- 

økonomisk lønnsomt enøk-potensiale for bølgekraft kan derfor ikke angis på 

nåværende tidspunkt. 

5.6 Solenergi 

Direkte utnyttelse av solenergi i energisystemet har få t t  stor oppmerksomhet i 

FUD-programmer i mange land. Det er bygget prototypeanlegg for elproduksjon 

fra solpaneler kombinert med bat ter i .  Slike anlegg har få t t  en viss utbredelse 

fritidsboliger som ikke er tilknyttet e lnet tet .  I Norge vil solenergi til rom- 

oppvarming og vannvarming kunne gi et visst tilskudd, men mer aktuelt er 

indirekte utnyttelse av solenergi ved hensiktsmessig arkitektonisk utforming av 

bygg og orientering av fasader (vinduer) i forhold til solens bane. 
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6. BARRIERER OG VIRKEMIDLER I ENØK-ARBEIDET 

De viktigste virkemidler Statens enøk-arbeid er: 

Klarlegging av målene for enøk-arbeidet. 

Klarlegging av ansvarsforhold og rollefordeling. 

Organisering av energiforsyningen. 

Rammebetingelser for energisektoren gjennom lovverket. 

Priser, avgifter, skatter.  

Direkte bevilgninger over statsbudsjettet. 

Forskning, utvikling og demonstrasjon 

6.1 Målsetting og rollefordeling for enøk-arbeidet 

Sta ten  har valgt energiøkonomisering som eget innsatsområde, jfr. Statsbudsjettet 

kap. 1890. En klar målsetting og organisering av arbeidet er en forutsetning for 

samordnet innsats i vår desentraliserte energisektor. Det synes å være stor 

enighet blant aktørene om at målsetting og retningslinjer for virksomheten har 

vært mangelfullt uttrykt fra Statens side. Ansvar og rollefordeling har heller 

ikke vært klart formulert. Dette sammen med lave oljepriser og forventning om 

lavere elpriser fra gasskraf'tverk, har vært en vesentlig barriere i arbeidet. NVEs 

forslag til målformulering for enøk-arbeidet er omtalt i kapittel 2. 

Når det gjelder enøk-arbeidet på brukersiden, er det fra enkelte hold kommet 

til uttrykk skepsis til energiforsyningens evne og vilje til å påta seg rådgiver/- 

pådriver-ansvar for brukerne. Det te  begrunnes med at everkenes økonomiske 

resultat forverres ved redusert energietterspørsel. Det vises bl.a. til at 80% av 

antall  everk i Norge ennå ikke har noe aktivt enøk-program. (De 20% som har 

vært og er aktive i enøk-arbeidet, s tår  imidlertid for ca 80% av kraftleveransen 

til alminnelig forsyning). 

NVE mener at everkene må spille en hovedrolle i oppbygging av kompetanse og 

ressurser i et rådgivnings/-støtteapparat for brukerne, fordi: 

eforsyningen har løpende kontakt med alle energibrukere landet 

eforsyningen, slik den foreslås organisert av Stortinget, er s tyrt  av 

folkevalgte organer, både via eierstruktur og gjennom konsesjons- 
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lovgivningen. Målet for dens virksomhet styres derfor av de samme 

folkevalgte organer. Enøk-arbeidet kan derfor vektlegges i verkenes 

vedtekter eller konsesjonsvilkår. 

Vertikalt integrerte everk, som Stortinget går inn for, vil i et vannkraft- 

system som det norske, ha økonomisk motiv for å prioritere enøk-arbeidet 

på brukersiden 

everkene vil ha større tillit som rådgivere for brukerne enn konsulenter og 

de er underlagt direkte styring av folkevalgte organer og er ikke primært 

motivert av kortsiktige økonomiske hensyn 

vertikalt integrerte everk av fylkesomfattende, eller tilsvarende størrelse vil 

få kompetanse som dekker hele sektoren for ledningsbunden energi. De vil 

derfor kunne se t te  inn enøk-innsatsen der netto nytteverdi er størst.  

Eforsyningens organisasjon er nærmere omtalt i avsnitt 6.3. NVEs forslag til 

rollefordeling i enøk-arbeidet følger i kapittel 7. 

6.2 Rammebetingelser for energisektoren 

Olje-og energidepartementet arbeider med en Odelstingsproposisjon som vil 

ajourføre og samordne lovverket som regulerer energisektoren. Denne ventes lagt 

fram for Stortinget i vårsesjonen 1989. 

NVE har del tat t  aktivt i arbeidet med underlaget for proposisjonen, bl.a. ved 

deltagelse i energilovutvalget og ved uttalelser til Oed i anledning NOU 1985:9, 

Energilovgivningen, i brev av 19.11.85, 13.5.86 og 30.9.88. 

Energiforsyning basert på ledningsbunden energi (elektrisitet og fjernvarme, 

senere sannsynligvis også gass) er underlagt konsesjonslovgivningen. Den som får 

konsesjon må godta vilkår som regulerer virksomheten. I dag begrenser vilkårene 

seg s tor t  se t t  til leveringsplikt for den energi som til enhver tid etterspørres 

innen alminnelig forsyning. 

NVE mener at hovedprinsippet fortsatt  må være at brukeren må ha fri t t  

konsumvalg i energimarkedet. 
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Når vesentlige samfunnsøkonomiske og miljømessige hensyn tilsier det ,  bør likevel 

lovverket gi adgang til å påvirke brukerens valg av energibærer og utnyttelsen 

av energien. 

Energiverkenes oppgave bør utvides til å omfatte opplysnings- og rådgivningsplikt 

overfor brukerne. NVE foreslår at det se t tes  vilkår for konsesjonæren om enøk- 

virksomheten e t t e r  retningslinjer gitt av departementet.  Det overordnede prinsipp 

i verkenes energistrategi bør, som nevnt, være å oppnå balanse i energidekningen 

på beste måte  for brukerne - i det lange løp. Dette må klart uttrykkes 

retningslinjene. 

Når det gjelder bruk av energi til oppvarmingsformål i bygninger har vi allerede 

forskrifter for isolasjonsstandarden osv. knyttet til bygningsloven. Oppvarming av 

bygninger med fossilt brensel medfører forurensninger som kan være spesielt 

sjenerende i byer og tet tsteder.  

Av hensyn til miljøet og samfunnsøkonomi knyttet til alternative energiløsninger 

bør det vurderes om det bør stilles krav til godkjenning av energisystem i større 

bygninger. Alternativt bør brensel benyttet t i l  oppvarming belastes med avgifter 

som gjenspeiler "miljøulemper". 

6.3 Organisering av energiforsyningen. 

Energiforsyningen i Norge (ledningsbunden energi) er organisert i et s tort  antall  

enheter. Pr. 1.1.1988 var det registrert 461 enheter, 249 av disse var fordelings- 

verk. 142 av fordelingsverkene hadde mindre enn 5000 abonnenter. Mange av de 

minste verkene finner vi i utkantstrøk med høye fordelingskostnader pr. 

abonnent. 

De fleste energiverk i Norge er for små og ressurssvake til å kunne fylle 

kravene som nå må stilles til en rasjonell forvaltning av energiressursene. Den 

sterke oppsplittingen av eforsyningen fører også til store prisvariasjoner mellom 

forsyningsområdene og behov for s tø t te  og koordinering fra statens side. Når det 

gjelder enøk-arbeidet viser det seg at stort  se t t  er det bare de største og mest 

ressurssterke verkene som har et aktivt enøk-program. 

En enstemmig energi- og industrikomite i Stortinget ut tal te  i juni 1986 sin 

innstilling til den forrige energimeldingen, St. meld. nr. 71 (1984-85): 

"Den sterke oppdelinga den norske elektrisitetsforsyninga har, fører med seg 

mange negative utviklingstrekk. Komiteen vil peike på at ei samanslåing av 

distribusjonsverk til meir bærekraftige einingar er ønskjeleg. Eit vertikalt 
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integrert energiverk i kvart fylke eller med andre naturlege avgrensingar, 

må vera målet. Ei slik ordning vil gje fleire føremonar, mellom anna: 

vere prisutjamnande 

vere meir effektiv og dermed føre til billegare planlegging, utbygging 

og drift av kraftverk og ledningsnett, 

vere meir effektiv i enøk-arbeidet, som betyr mykje økonomisk for eit 

energiverk, 

vere meir ressurssterke verk med betre kundeservice m.m. 

let te innføringa av tariffar som ikkje diskriminerer industrien og tar  

omsyn til storforbrukarar m.v." 

Stortinget s lut tet  seg enstemmig til innstillingen. Komiteens innstilling bygget 

bl.a. på Energilovutvalgets 3. delinnstilling, NOU 1985:9, Energilovgivningen. 

Et fylkesomfattende verk vil ha en naturlig forvaltningsmessig tilknytning til 

fylkeskommunene. Dette innebærer en desentralisering av forvaltningen i forhold 

til idag. 

Når Stortinget (og Energilovutvalget) anbefaler vertikalt integrerte enheter er 

de t te  ut fra spesielle norske forhold. 

Produksjonssystemet er praktisk tal t  et rent vannkraftsystem. Langtidsgrense- 

kostnaden for produksjonssystemet har hit t i l  vært stigende (i motsetning til 

varmekraftland). Dette innebærer at gjennomsnittskostnaden for produksjons- 

systemet har ligget lavere enn L TG. I praksis prises kraften slik at verkene 

oppnår balanse i sine regnskaper. Et ter  hvert som lån på vannkraftverkene 

nedbetales er det sannsynlig at gjennomsnittskostnaden for verkene vil ligge 

lavere enn L TG også i framtiden. 

Bare et vertikalt integrert verk vil i Norge være økonomisk motivert til å 

gjennomføre enøk-tiltak ekvivalent med kostnad for økt energitilgang. 

Et annet forhold som er spesielt for Norge er at energiverkene, langt større 

utstrekning enn i varmekraftland, er avhengige av samarbeid for å utnytte 

energitilgangen i vassdragene optimalt. En deloptimalisering av planlegging, 

utbygging og drift av egne anlegg vil, når det er flere eiere i et vassdrag, 

vanligvis føre til et dårligere resultat enn om hele vassdraget sees under e t t .  

Det te  problem løses ikke ved at eierne av kraftverkene hver for seg operer i 

konkurranse med hverandre. 
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NVE mener at vertikalt integrerte fylkesomfattende energiverk, eller tilsvarende 

enheter, vil være istand til å ivareta energihusholdningen på en hensiktsmessig 

måte,  inklusive enøk-arbeidet. 

Disse verk vil drive sin virksomhet ut fra retningslinjer gitt av forvaltnings- 

myndigheter, sentralt  og lokalt. Dette gir grunnlag for en samfunnsmessig optimal 

utvikling i energisektoren styrt  av våre folkevalgte organer. 

6.4 Priser. avgifter. skat ter  

Prisene på energivarene er viktigste virkemiddel en rasjonell energihusholdning. 

Prisene bør, ifølge økonomisk teori, set tes slik at det oppnås balanse mellom 

tilbud og etterspørsel for hver enkelt energivare i markedet. Derved oppnås best 

mulig utnyttelse av ressursene. 

Sta ten  kan, av energipolitiske eller fiskale hensyn, legge avgifter på omsetning 

av en energivare og derved også etterspørselen for vedkommende energivare. 

den grad energivarene er substituerbare vil avgifter altså vri konkurranse- 

forholdet mellom energivarene, f.eks. fra bruk av olje til bruk av el. i romopp- 

varming. 

Dersom prisen - i det lange løp - reflekterer den samfunnsmessige kostnad og 

ulempe forbundet med produksjon, transport og bruk av vedkommende energivare, 

i den grad ulempene lar seg uttrykke i pengeverdi, vil energibruken kunne 

optimaliseres, samfunnsmessig se t t ,  gjennom markedsmekanismen. 

Noen energiformer aksepteres f . t .  ikke i det hele t a t t  i Ncrge. F.eks. kjernekraft. 

Konsesjonslovgivningen regulerer tilgangen av energiteknologier som kan 

aksepteres - og se t te r  vilkår for bl.a. miljøpåvirkninger som kan tillates. Den 

endelige avveining skjer i Stortinget. 

NVE arbeider med å utvikle en metodikk som også tar  hensyn til miljøbelastning 

og ulemper i tillegg til de økonomiske kostnader i planleggingen av energi- 

prosjekter. Vi vil komme tilbake t i l  det te  senere. 

Elprisene set tes  idag av everkene stort  se t t  slik at verket oppnår dekning for 

sine utgifter til administrasjon, egenproduksjon og kjøp av engroskraft fra andre 

verk. 

De verk som har stor andel av kraft fra egne vannkraftverk som er mer eller 

mindre nedbetalte vil kunne tilby sine abonnenter lave priser. 
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Den økonomiske fordelen ved eiendomsretten til nedskrevne vannkraftverk, den 

såkalte grunnrenten, er ujevnt fordelt og er idag den viktigste årsak til 

prisvariasjonene • i elforsyningen. 

Prissetting e t t e r  utgiftsdekning vil i et rent vannkraftsystem føre til at 

gjennomsnittsprisen i markedet vil ligge lavere enn kostnaden for kraftproduksjon 

fra  nye anlegg. Dette vil være tilfelle selv når utbyggingsalternativet er relativt 

rimelige gasskraftverk. Kraftprisen til brukerne vil derfor ikke stimulere til 

optimal ressursanvendelse. 

Et vertikalt integrert verk vil i det te  system, som nevnt, være motivert til å 

"kjøpe" energi ved investering i tapsreduksjon i alle deler av systemet,  inklusive 

brukersystemet til kostnad opp til marginalkostnaden for ny energiproduksjon. 

Elavgiften, som idag legges på siste ledd, vil i noen grad jevne ut pris- 

variasjonene mellom de ulike forsyningsområder og derved bidra positivt til bedre 

ressursutnyttelse. 

Dersom prisutjevning er ønskelig, vil det imidlertid være mer rasjonelt å legge 

elavgiften på grunnrenten i produksjonssystemet. Når grunnrenten derved 

anvendes til andre formål vil ressursutnyttelsen forbedres ved at kraftprisen 

alle ledd blir mer i samsvar med marginalkostnaden ved å øke energiuttaket. 

Dette vil motivere alle aktører til samfunnsøkonomisk gunstige enøktiltak. 

Prisene på petroleumsprodukter er idag avledet av oljeprisene på verdens- 

markedet. Det samme gjelder kullprisene. Prisdannelsen på verdensmarkedet 

påvirkes ikke av miljøulempene forbundet med produksjon, transport og bruk av 

disse energivarer. 

Dersom disse miljøulempene skal belastes brukerne, må det te  skje gjennom 

avgiftspolitikken eller gjennom direkte påbud om begrensning av utslipp av 

skadelige stoffer til biosfæren. 

Miljøavgifter og andre t i l tak må eventuelt gjennomføres i samband med 

internasjonale avtaler, slik at norsk industris konkurranseevne ikke 

svekkes. 
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6.5 Direkte bevilgning over statsbudsjettet 

I det lange løp bør rammebetingelsene for energihusholdningen være slik at 

direkte bevilgninger over statsbudsjettet utenom forvaltningsvirksomheten og 

Statkrafts engasjement, vil være unødvendig. 

I dag er det imidlertid påvist et betydelig samfunnsøkonomisk enøk-potensiale 

som ikke blir realisert - eller som realiseres meget langsommere enn ønskelig - 

på grunn av før omtalte barrierer, bl.a. organisering av enøk-arbeidet. 

I denne situasjonen er det samfunnsøkonomisk regningssvarende å bruke direkte 

bevilgninger over statsbudsjettet som et virkemiddel for å få enøk-arbeidet 

anerkjent som innsatsområde og å få "prosessen" igang. 

Som nevnt utgjør eforsyningens organisasjon en vesentlig barriere enøk- 

arbeidet. 

NVE mener at bevilgningene under kap. 1890, post 70, brukt som virkemiddel 

arbeidet med å omorganisere eforsyningen, på sikt vil gi enøk-gevinster som 

langt overskrider de tapsreduksjoner i nettet  som bevilgningene idag medfører. 

Ved å øke bevilgningene noe i en periode vil man raskere kunne oppnå en 

organisasjonsstruktur som vil være rasjonell, og som e t t e r  noen år vil gjøre 

direkte s tø t te  over statsbudsjettet overflødig. 

Inntil en rasjonell organisasjon i eforsyningen er en reali tet ,  vil det fortsatt  

være behov for s tø t te  til mindre everk for utarbeiding av enøk-planer og bidrag 

til oppfølging. Dette fordi disse verk ikke har egen kompetanse på enøk-området. 

Det har vist seg at eierstrukturen i produksjonssystemet ofte er til hinder for 

gjennomføring av lønnsomme opprustingsprosjekter knyttet til eldre vann- 

kraftverk. NVE arbeider aktivt for å kartlegge disse barrierer og å foreslå 

virkemidler for å realisere prosjektene. 

Det vil ennå i noen år være behov for direkte statlige bevilgninger for å 

realisere enøk-potensialet i tilknytning til eldre kraftverk. 

NVE arbeider med å få effektivisere driften av vannkraftverkene og bl.a. ved 

utvikling av et mer effektivt kraftmarked. På grunn av de mange særinteresser 

vil det være behov for innsats fra myndighetenes side for å få gjort utredninger 

i det te  arbeidet. 
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Kraftforsyning er en virksomhet av monopolistisk karakter. Det er derfor behov 

for kriterier på økonomisk effektivitet som tar  hensyn til de forskjellige 

geografiske og forsyningsmessige forhold i landet. 

Kostnadene i fordelingsnettet er av tilnærmet samme størrelsesorden som 

produksjonskostnadene i systemet. NVE ønsker å arbeide videre med teknologi og 

metodeutvikling for å minimalisere fordelingskostnadene, særlig i grisgrendte 

strøk. Dette arbeidet vil forsatt kreve midler til utredninger og FUD-prosjekter. 

6.6 Forskning. utvikling og demonstrasjon 

FUD-innsatsen på enøk-feltet bør konsentreres om bygningssektoren og industri- 

sektorer der Norge allerede har høy kompetanse. Videre FUD-innsats på 

alternative og fornybare energikilder er også nødvendig. 

En stor mengde kunnskap finnes allerede i dag i form av resultater fra prototyp- 

og demonstrasjonsprosjekter. Disse resultatene må nå spres og anvendes videre. 

Kunnskap- og teknologispredning er en stor utfordring framover. Framtidige 

programmer må i sterkere grad vinkles over på resultatspredning enn det som til 

nå har vært tilfellet. 

Det bør bygges opp FUD-miljøer med spisskompetanse innen enøk for de viktigste 

energibrukssektorene. NVE vil konkret foreslå at det utpekes nasjonale 

kompetanssentra for enøk i hhv bygninger og industri. Tilsvarende vil vi foreslå 

at det utpekes et kompetansesenter for enøk i energiforsyningssystemet. Disse 

må i tillegg til egen FUD-virksomhet, også fungere som informasjonsbanker for 

kunnskaps- og teknologispredning innen enøk. 

Sammenhengen mellom energi og miljø bør også prioriteres i FUD-sammenheng. 

Miljøkonsekvensene ved utvinning, transport og bruk av energi må kartlegges 

bedre, særlig med tanke på en oppfølging av Brundtland-rapporten. En kvantifi- 

sering av miljøulempene må s tå  sentralt her. 
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7. EN HANDLINGSPLAN FOR ENØK-ARBEIDET 

I det te  kapittel omhandles NVEs forslag til  hva vi konkret bør ta sikte på å 

oppnå i enøk-arbeidet innen år 2000. 

Forslaget bygger på en samlet vurdering av dagens situasjon, gjengitt i tidligere 

kapitler, og av rammebetingelser for arbeidet i årene fram mot århundreskiftet. 

Grunnlaget for vurderingen er ,  som nevnt tidligere, usikkert. Vi mener likevel at 

resultatmålene bør konkretiseres, selv om de selvsagt da må ajourføres når 

vesentlige rammebetingelser endrer seg. Det gir grunnlag for en konkretisering av 

virksomhetsplanen og en avveining av forventet resultatmål i forhold til ressurs- 

innsatsen. 

Måling av enøk-resultat og ressursforbruk, er nødvendig for å bedømme den 

endelige nytteverdi av tiltakene. 

I avsnitt 7.1 omtales konkrete resultatmål i energisektoren. Når det gjelder 

elsektoren har vi anslått netto nytteverdi av tiltakene. Anslagene er usikre, men 

indikerer likevel størrelsesordenen. I avsnitt 7 .1.4 har vi ikke angitt konkrete 

resultatmål. 

7.1 Mål for enøk-arbeidet fram mot år 2000 

7 .1.1 Elsystemet 

Produksjon 

Av et potensiale på 8.5 TWh total t ,  og 0,7 TWh realiserbart uten omfattende 

konsesjonsbehandling, foreslås 3 TWh realisert innen år 2000. 

Av de konkrete prosjektene som foreslås gjennomført er tilsammen 3.8 TWh 

evaluert i Samlet Plan, kategori I, 0. 7 TWh er prosjekter som bare krever el- 

konsesjon og 2.2 TWh er idag oppført i NVEs siste energimeldings tilgangsliste. 

Forslaget innebærer en opp-prioritering av vannkraftprosjekter i forhold til 

gasskraftverk på bakgrunn av Brundtlandkommisjonens anbefaling om fornybar 

energi. Vi vil komme tilbake til det te  ved en annen anledning. 
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Virkemidler: oppkjøpsordning for kraft fra overskuddsområder. Beregnet netto 

nytteverdi av tiltaket: 2,1 mrd. kr. 

Ori ftsoptima 1 isering 

Kontraktfeste 2 TWh/år fastkraft i tillegg til dagens fastkraftnivå, fra det 

bestående elsystem innen år 2000. 

Utnyttelsen av det te  potensialet innebærer i reali teten utsettelse av investering 

nye kraftprosjekter 1-2 år.  Netto samfunnsøkonomisk nytteverdi anslås til ca 

200 mill.kr/år. 

Nettet  

1. Av et antat t  potensiale på 1 TWh i hovedfordelings- og fordelingsnettet 

realiseres 0,8 TWh innen århundreskiftet. 

Det meste av denne tapsreduksjonen ventes oppnådd ved t i l tak lav- 

spenningsnettet. 

Virkemidler: omorganisering av eforsyningen, nettanalyser og direkte s tø t te  

til mindre everk, delvis finansiert over post 70. 

Beregnet netto nytteverdi: 2,6 mrd.kr. 

2. Tilpasset leveringskvalitet for abonnentene. 

Virkemiddel: løpende avveining mellom abonnentenes behov (avsavnsverdi for 

effekt og energi) og kostnader knyttet til økende leveringskvalitet i 

net te t .  

Organisasjon 

Eforsyningen omorganiseres til vertikalt integrerte, fylkesomfattende verk, eller 

tilsvarende, e t t e r  mål  sat t  av Stortinget. 

Virkemidler: stønad t i l  nettopprusting ved mindre verk, nettanalyser, NVE som 

pådriver, vilkår i forbindelse med konsesjoner (ny energilov). 

Enøk-resultatet av tiltaket er omtalt ovenfor under driftsoptimalisering og ti l tak 

i net te t  hvor omorganisering inngår som viktig virkemiddel. I tillegg forventes 

net to  nytteverdi ved rasjonalisering av administrasjon, bedre leveringskvalitet, 
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enøk-rådgivning og s tø t te  til abonnentene. Samfunnsøkonomisk gevinst er 

vanskelig å anslå, men antas å ligge i området 1-3 mrd kr pr år. 

Andre enøk-tiltak 

NVE vil prioritere arbeid med: 

Metodeutvikling for en faglig vurdering av miljøulemper 

energiprosjekter. 

forbindelse med 

Tiltak for effektivisering av kraftmarkedene. 

Fjerne barrierer mot en kostnadsriktig rekkefølge av enøk-prosjekter (og 

nye energiprosjekter). 

Bedre samsvar mellom samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi 

markedene. 

energi- 

Innføring av rasjonelt økonomistyringssystem eforsyningen. 

Bedre utnyttelse av tilfeldig kraft år med rikelig tilsig. 

En målret tet  FUD-strategi enøk-arbeidet. 

7.1.2 Effektiv bruk av energi 

I samband med arbeidet med den nye enøk-meldingen våren 1989, har Oed 

s ta r te t  to prosjekter for å utrede handlingsplaner for enøk i hhv bygninger og 

industri. Prosjektene har vært sa t t  ut til A/S Miljøplan og Institutt for 

energiteknikk. 

NVE vil henvise til disse utredningene når det gjelder detaljerte,  konkrete t i l tak 

re t t e t  direkte mot forbruker, og vil her konsentrere seg om til tak som gjelder 

overordnet s t ra tegi  og organisering. Det siste er behandlet i eget avsnitt i det te  

kapittelet. 
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Statens hovedoppgave vil være å se t te  rammebetingelser for enøk-arbeidet og 

se t t e  inn ressurser for å overkomme barrierer som hindrer realisering av enøk- 

potensialet i brukersystemet. 

NVE vil prioritere arbeid med: 

Kompetanseoppbygging i energiforsyningen. Dette bør nå gjøres i form av 

opplæringstiltak, ikke i form av direkte tilskudd til stillinger. Et opplegg 

utarbeides i samarbeid med NEVF. 

Krav om enøk-aktivitet på brukersiden i områdekonsesjonene (jfr ny 

energilov). NVE vil medvirke til at det  blir inngått avtaler med alle fylkes- 

energiverk, eller tilsvarende, om oppfølging av enøk-handlingsplan lokalt. 

Det bør opprettes enøk-kontor i alle fylkesenergiverk til å lede og 

koordinere enøk-arbeidet lokalt. 

Lokal resultatoppfølging av enøk-arbeidet. NEVF har allerede et prosjekt 

igang på det te .  Det er naturlig at s t a t en  medvirker til det te .  

Sentralt resultatoppfølging og -vurdering. Det må opprettes en sentral  

enøk-database til å analysere resultatene fra enøk-virksomheten på nasjonalt 

nivå. 

De energiverk NVE har inngått avtale med pålegges å utarbeide og 

oppdatere lokale enøk-planer. NVE vil legge fram retningslinjer for det te  

arbeidet. 

I samarbeid med JFE bør det legges opp til bransjespesifikke enøk-program 

for industrien. 

Bidra til at det blir opprettet bransjenettverk for enøk 

industrigrener. 

de viktigste 

Gjennomføre et prosjekt med sikte på å legge opp en s t ra tegi  for enøk- 

arbeidet på bakgrunn av usikker energiprisutvikling mv. 
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Analysere virkningen av enøk-arbeidet på framtidig energi- og effekt- 

etterspørsel. 

Krav om effekt- og energibudsjett ved større nybygg. 

Krav til energi- og varmeplanlegging forbindelse med arealplanlegging for 

nærings- og boligformål. 

Aktiv pris- og avgiftspolitikk som stimulerer til enøk-virksomhet og som tar  

hensyn til miljøulemper på kort og lang sikt. Det forutsettes at det te  

oppnås gjennom internasjonale avtaler, slik at norsk industris konkurranse- 

evne ikke svekkes. 

Staten bør prioritere enøk egne bygg. 

Et realistisk mål for enøk-arbeidet på brukersiden fram mot år 2000, bør være å 

realisere 43 P J av enøk-potensialet i bygninger og industri, anslagsvis fordelt 

med 25 P J på bygninger og 18 P J på industri. 

Dette mål er svært usikkert pga usikkerhet forbundet med anslagene på enøk- 

potensialet, fremtidige rammebetingelser og hvilke virkemidler som stilles til 

disposisjon. Dessuten er det vanskelig å etterprøve. 

NVE vil vurdere målet på nytt e t t e r  at den nye enøk-meldingen er lagt fram 

våren 1989. 

7.1.3 Fornybar energi 

Det er et mål å øke andelen av fornybar energi vår energibruk. Dette er 

begrunnet ut f ra  langsiktige miljøhensyn. 

NVE foreslår at nyttiggjort energi til stasjonært bruk dekkes med 80% fornybar 

energi innen århundreskiftet (ca 70% i dag). Virkemidler: 

økt prioritering av vannkraftprosjekter 

FUD-program for teknologiutvikling, - spredning og kostnadsreduksjon 

re t t e t  mot utnyttelse av fornybare energikilder, spesielt, vannkraft, 

varmepumper, vindkraft og bioenergi. 
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avklaring av kostnadsforhold og rammebetingelser for en styrt  utvikling mot 

fornybar energi. 

Merknad: 

1) Det må avklares om dette  mål er konsistent med (akseptabelt for) Norges 

konkurranseevne med andre land. 

2) Det bør legges opp tilsvarende program for transportsektoren. 

7.1.3.1 Forutsetninger for en energidekning fra fornybar energi Norge 

Brundtlandkommisjonen mener at en overgang til fornybare energikilder i løpet av 

neste århundre og effektivisering av energibruken, vil være en forutsetning for 

en bærekraftig utvikling i det lange løp. 

I Norge har vi et bedre utgangspunkt i en slik utvikling enn de fleste andre land 

p.g.a. vår vannkraft. Vi har også et betydelig potensiale for å effektivisere 

utnyttelsen av dagens energisystem, se kap. 4. 

NVE vil gjennomføre et prosjekt for å klargjøre forutsetningene for en styrt  

utvikling mot e t ,  i hovedsak, fornybart energisystem i Norge. Viktige forut- 

setninger i en slik utvikling vil være: 

Et FUD-program re t t e t  mot utvikling av teknologi for utnyttelse av 

fornybare energikilder. De mest interessante for Norge vil være: Vannkraft, 

varmepumper basert på utnyttelse av energien i havvann, vindkraft og 

bioenergi. 

FUD-program re t t e t  mot teknologispredning og driftsstrategien for 

effektivisering av energiutnyttelsen i produksjon, overføring/omvandling, 

fordeling og bruk. 

Kartlegging av kostnadsforhold 

teknologier. 

ulike anvendelser for de mest interessante 

Avklaring av ansvarsforhold og rollefordeling en styrt  utvikling mot et 

fornybart energisystem. 



90 

Nødvendige rammebetingelser for energimarkedene som vil være nødvendig 

for en s tyr t  utvikling mot fornybar energi. Dette gjelder særlig skatte-  og 

avgiftsystemet. Stabilisering av prisene på fossilt brensel som forurenser, på 

et nivå som gjør teknologi fra fornybar energi konkurransedyktig. 

En styrt  utvikling mot fornybar energi krever også internasjonale avtaler for å 

unngå konkurransevridninger. 

7.1.4 Forskning, utvikling og demonstrasjon 

Energiøkonomisering bør prioriteres som eget innsatsområde. Slik energifor- 

syningen er organisert i Norge er det naturlig at det te  skjer i et samarbeid 

mellom Oed, NVE og NTNF. 

7 .2 Organisering av enøk-arbeidet. Ansvars- og rollefordeling. 

Nedenfor er gitt en kort gjennomgang av det ansvar og de oppgaver som NVE 

mener bør tillegges de enkelte aktørene i enøk-arbeidet. Dette er framstillt 

skjematisk i fig. 7.1. 

Olje- og energidepartementet 

Olje- og energidepartementet som fagdepartement er ansvarlig for målsetting og 

rammebetingelser for enøk-arbeidet. 

NVE 

NVE har som statens fagetat i energispørsmål til oppgave å foreslå energi- 

politiske t i l tak og e t t e r  vedtak sørge for realisering av nasjonale enøk-mål, 

herunder også utforming og gjennomføring av enøk-handlingsplan sentralt .  

Handlingsplanen utformes på bakgrunn av mål og rammebetingelser utformet av 

Oed. 

NVE bør også tillegges oppgaven med å forvalte de midler s ta ten  til enhver tid 

satser på enøk-arbeidet. 

NVE vil i s tor  grad arbeide utad mot energiverkene og NEVF, og vil s tø t te  seg 

til kompetansesentra som SINTEF, EFI, NBI, IFE, Kjelforeningen - Norsk Energi, 

SAF m.fl. 
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Energi verkene fylkene 

Energiverkene i fylkene, som ventes å bli organisert s_om fylkesomfattende 

og/eller i interkommunale verk, tillegges totalt  energiforvaltningsansvar i s i t t  

forsyningsområde (kfr forslag til ny energilov). 

Det te  kan gjøres direkte eller, dersom det ikke blir hjemmel for det te ,  gjennom 

fylkeskommunen på samme måte som systemplanleggingen i dag. Eventuelt kan 

det  også stilles krav i forbindelse med konsesjoner. 

Det inngås avtaler om overføring av ansvaret for realisering av enøk-potensialet 

i området. Energiverkene i fylkene får da ansvaret for å utforme enøk- 

handlingsplan lokalt og for gjennomføringen av denne. 

Disse verkene får videre ansvaret for å realisere enøk-potensialet 

systemet i s i t t  område. 

tilgangs- 

Energibruker 

Energibrukeren vil som siste instans selv, på fritt grunnlag, foreta beslutning om 

gjennomføring av enøk-prosjekter på brukersiden. Imidlertid kan energibruken få 

tilbud om å inngå avtale med energiverk og/eller om risiko/profittdeling for det 

enkelte prosjekt, eller at energiverkene på grunnlag av avtale eller kontrakt går 

lenger inn i brukersystemet for å få gjennomført ti l tak som er lønnsomme for 

forbruker og som foretrekkes ifølge vedtatte energipolitiske opplegg. 

Forskning. utvikling og demonstrasjon 

Det bør bygges opp FUD-miljøer med spisskompetanse innen enøk for de viktigste 

energibrukssektorene. 

NVE mener at NBI og IFE og Kjelforeningen - Norsk Energi peker seg ut som 

nasjonale kompetansesentra for enøk i hhv bygninger og industri. Disse må i 

tillegg til egen FUD-virksomhet, også virke som informasjonsbanker for kunn- 

skaps- og teknologispredning innen enøk. 

- - - - - - -  
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Figur 7.1 Organisasjonsskisse 
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7.2.1 Nærmere om NVEs rolle 

NVE vil e t t e r  modellen ovenfor få et sterkt utvidet ansvar innen enøk-arbeidet 

forhold til dagens situasjon. 

NVE vil som statens fagetat  på energi få ansvaret for å utforme detaljerte 

handlingsplaner for statens enøk-virksomhet og se t te  i verk statens virkemidler 

på enøk-feltet. 

NVE vil videre få koordineringsansvaret for all enøk-virksomhet og ansvaret for 

å koordinere denne med den generelle energiplanleggingen. 

NVE bør få ansvaret for realiseringen av enøk-potensialet i brukersystemet, 

effektiv energibruk og for alternative og fornybare energikilder utenom vann- 

kraft. 

En økt satsing på energiøkonomisering innebærer en omprioritering av ressursene 

bl.a. i energiforvaltningen. NVE er innstilt på det te  når det gjelder ressurser 

e t a ten  disponerer idag. Dette vil bli gjort når opplegget for det framtidige 

enøk-arbeidet er avklart i Stortinget. 
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BILAG 

A. DEFINISJONER OG MÅLEENHETER 

A. I Definisjoner 

E l e k t r i s k  en e r g  og e l e k t r i s k  k r a f t  

brukes ofte i samme betydning. Elektrisk energi gir mer presist uttrykk for 

energimengden (kWh), mens elektrisk kraft o g s å kan betegne størrelsen på 

energimengden som i øyeblikket tas ut fra leveringssystemet, dvs. belastningens 

størrelse (effekt) (kW) som kan leveres innenfor et lengre tidsrom (f. eks. år)  og 

den maksimale belastning (kW) det kan tåle. 

Fastkraft 

Elektrisk kraft som leveres i henhold til kontrakt som vanligvis gjelder for et 

lengre tidsrom. I kontrakten angis som oftest hvor stor effekt og som regel også 

energimengde som mottakeren har rett  t i l  å ta ut i hvert kalendermessig angitt 

tidsrom. 

Fastkraftpotensial, produksjonsevne for fastkraft 

For et gitt kraftproduksjonssystem karakteriseres fastkraftpotensialet ved at 

merkostnaden ved å ta ytterligere litt fastkraft ut av systemet er lik mer- 

kostnaden ved å fremskaffe den samme mengde fastkraft ved utbygging av 

systemet. Merkostnad inkluderer her samfunnsøkonomiske konsekvenser av 

leveringsinnskrenkninger. Fastkraftpotensialet for et system er den mengde 

fastkraft det samkjørte system er i stand til å yte.  

Fastkraftbidrag 

For et gitt kraftverk er fastkraftbidraget den økning i systemets fastkraft- 

potensial som følger av at systemet utvides med det te  kraftverket. Tilsvarende 

gjelder for Importrettigheter og -muligheter. 
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Tilfeldigkraft 

Elektrisk kraft som leveres på vilkår som partene blir enige om e t t e r  hvert. En 

levering av tilfeldigkraft kan som regel avbrytes på kort varsel av begge parter 

eller bare av den ene part.  Hittil  har tilfeldigkraft vesentlig gåt t  til elektrokjeler 

i industrien og i boligblokker og til andre varmeformål til erstatning for olje, 

herunder eksport. 

Energisparing 

betegner t i l tak for å redusere energiforbruket. En reduksjon av energiforbruket 

er da et mål i seg selv. 

Energiøkonomisering 

er en side av den mer generelle ressursøkonomisering som betegner bestrebelser 

på å bruke akkurat så mye av enhver ressurs at nytten av å bruke den siste 

enhet er lik kostnaden ved å fremskaffe den (økonomisk optimal tilpasning). 

Energiressurser 

Ressurser som det kan utvinnes nyttbar energi, dvs nyttbare energivarer fra, 

enten direkte eller e t t e r  omforming til annen form for energibærer, eksempelvis 

vannfallsenergi til elektrisk energi, eller olje til mekanisk energi. Energiressurs 

refererer til evne til å avgi nyttbar energi. 

Energireserver 

er de til enhver tid økonomisk utvinnbare energiressurser. 

Energikilder 

Med det te  forstås fortrinnsvis fornybar energi. Også av kildene er bare en viss 

del økonomisk utnyttbare. En kan bruke betegnelsen reserver også i denne 

sammenheng. 
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Vannfallsenergi 

Den energimengde som ideelt kan innvinnes ved vannets fal l  fra e t t  nivå til et 

lavere nivå. Spesifikk vannfallsenergi er 9 807 J pr. m3 vann og m fallhøyde. 

Langtidsgrensekostnad for fastkraft 

uttrykker hva det samfunnsøkonomisk koster å øke kraftsystemets evne til å 

produsere og levere mer kraft til mottakere som allerede er tilknyttet kraft- 

systemet. 

Indifferenskostnad for fastkraft 

er summen av nåverdiene for langtidsgrenskostnaden i hvert år over prosjektets 

levetid. Indifferenskostnaden gir kostnadsgrensen for samfunnsøkonomisk 

lønnsomme investeringer i kraftforsyningssystemet eller i energiforsyningssystemet 

generelt og hos forbruker. 

A.2 Måleenheter 

Energimengde angis i grunnenheten joule, J (uttales: jul) som gir mål for 

energiinnhold eller dens evne til å utføre arbeid. En kan også oppgi den mengde 

energibærere som energien er bundet til, i volum- eller masseenheter. 

Den internasjonale standardiseringsorganisasjon har utgitt  en standard for de 

såkalte SI-måleenheter (ISO 1000). I Norge er den nasjonale standard for 

måleenheter - NS 1024 - bygget på denne uten endring. Her blir bl.a. energi- 

bærere målt i masse- og volumenhetene tonn og m3, mens energiinnholdet blir 

målt i kilowattimer, kWh (bare for elektrisitet) og i joule (J). Den joulske 

virkning av elektrisitet følger av at 1 J = 1 W s, (wattsekund), dvs 1 kWh 

tilsvarer 3,6 millioner J. 

Norsk Standard, NS 1024 om SI-enheter m.v. er fastsatt  ved kgl. res. av 10. juni 

1977 i medhold av lov av 31. oktober 1946. Enheter som calorier, ekvivalente 

oljetonn o.l. inngår· ikke i denne standard. 
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Da enheten 1 1 er meget liten, brukes i praksis bl.a. følgende enheter: 

1 Ml, mega joule = 1061 = million 1 
1 G l ,  giga joule = 1091 = milliard 1 
1 T l ,  terajoule = 10121 = 1 000 milliarder 1 
1 Pl, petajoule = 10151 = 1 million milliarder 1 
1 E l ,  exajoule = IO 181 = 1 milliard milliarder 1. 

Tilsvarende for elektrisk energi brukes bl.a: 

1 MWh, megawattime = 103 kWh = 1 tusen kWh 

1 GWh, gigawattime = 106 kWh 1 million kWh 

1 TWh, terawattime = 109 kWh = 1 milliard kWh 

For effekt,  dvs energi pr. tidsenhet (også for annen energi enn elektrisitet)- 

brukes bl.a.: 

1 MW, megawatt = 103 kW = 1 000 kW (kilowatt) 

1 GW, gigawatt = 106 kW = 1 million kW 

For elektrisk spenning brukes bl.a.: 

1 kV, kilovolt = 103 V = 1 000 V (volt) 


