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I. INNLEDNING
Retningslinje ne for beregning av overf rin gstariffer g is med hjemmel i forskr ift av 7.
desember 1990 nr. 959 $4-4 b) tredje ledd, gitt i medhold av energiloven, jf. energilove n
$ 4 - 3 nr. 3.
Retningslinje ne omhandler de kr av Norges vassdrags- og energiverk (NVE) stiller til
beregning og utformingav tariffene . Det vises for øvrig til Retningslinje r for inntektsrammen
for overforingstariffeneav okto ber 1997.
Første versjon av NV Es retningslinje r ble utg itt i j uli 199 1 og ble sist revide rt i oktober 199 5 .
Foreliggende utgave erstatte r retnin gslinje ne a v okt obe r 1995, og gjelder fra I. januar 1998.
For noen av de punktene som er nevnt i disse retningslinje ne, kan det bli gitt utfyllende
retningslinje r i form av rundskriv fra NV E.
Når spesielle forhold tilsie r det k an NV E gjøre unntak fra bestemmelsene i disse
retningslinje ne. For øvrig vises til at bestemmelsene i energil oven $$ 7-3 og 7-5 gjeld er ved
overtredelse av retningslinje ne.

2. TARIFFSYSTEMETS PRINSIPPER
Overf ringstariffer dekk er kostnader ved kr afto verføring fra innmating til marked eller fra
marke d til uttak. Alle netteiere skal utarbeide overf ringstariffer som er punk tbaserte etter
følgende prinsipper :
Netteier skal definere de tilknytningspunkte r der det foregr utveksling (innmating eller
uttak) av kr aft mot andre (produsenter, sluttbrukere, andre nette iere ).
T ariffene skal refereres tilknytningspunktene .
Tariffene skal gi netteier inntekt er til dekning av kost n ader i overliggende nett og i eget
nett innenfor tildelte inntektsramme. Ved effektiv drift skal tariffene over tid i tillegg
sikre netteier en rimelig avkastning på investert ka pital.
For kunder tilknyttet nettet, skal det kun være nødvendig med avtale i tilknytningspunktet for å få adgang til hele det samkj ørende nettsystem, og dermed ogsa
kr aftmarkedet.
T ar iffene skal fastsettes uavhengig av kr aftkjøpsavtalene.
T ariffene skal utformes slik at de stimulerer til en effektiv utnyttelse av nettet.
Tariffene skal være offent lige og ikke-diskr iminere nde .
Slutt bruker skal som ho vedrege l in ngå nettavtale direkte med nette ier.

3. IN FORJ\1A SJONSP LIKT
Netteier har informa sjo nspliktom sine overf ringstar iffer i

f orhold til

andre netteiere
faktiske og potensielle nettkunder
NVE

a

En netteier plikte r overfor andre netteie re gi den informasjon som er nødvendig for at J e nne
skal kunne beregne egne overfr in gstariffer. Nett eier skal bestrebe seg på å gjøre dette i så
god tid f r en ny tariffperio de at netteiere i underli ggende nett har tilstrekkelig tid tl beregne
sine tariffer før tariffperioden begynner .

a

Netteier har plikt til

ainformere om hvilke overf orin gstariffer som gjelder.

På forespørsel har netteier plikt til gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget. Nette ier
skal kunne gjøre rede for hvilke prinsipper so m gjelder for oppbyggingen av tariffe ne når
nettkunder ønsker dette. Nette ier skal på forhånd ha tilrettelagt slik informasjon og skal
derfor kunne gi dette forholdsvis raskt.
Nette ier har videre pa forespr sel plikt til a gi opplysninger om hvilke forutse tnin ger om e r
lagt til grunn ved verdisett inge n av anleggsmidler, avskr ivningsregler, kapitalgrunnlaget for
avkastnin gen, avkast nin gssats, fordeling av fe lleskostnader etc.
I tillegg skal netteier på forespørsel gi opplysninger om overførte energi- og effektmengder
fordelt på tariffgrupper, og hvordan tariffene er beregnet på de ulike nett nivå og kundegrupper. Det vises her til den spesifisering som er gitt i Enfo-publikasjon nr. 72 - 1995
"Dokumentasjon av punkttariff er ", som tilfredsstiller NVEs informasjo nskr av.
Netteier skal kunngir e overfr in gstariffene i lokalpressen og i en tariffbro sj yre. I disse
kunngjøringene skal det opplyses at netteier på forespørsel vil gi nærmere opplysninger om
beregningsgrunnlag og -prin sipp er .
Ved uenighet mellom netteier og nettkunde o m o verføringsvilkår, er netteier pliktig å
informere kunden om at NV E treffer avgjørelser ved tvist om overføringsta.riffer ug ø vrige
overforin gsvilkar.
Netteier skal i sine tariffinf ormasjoner og eventuelle fellesfakturaer etc. opplyse om hvilken
enhetspris, mengde og kostnad som gjelder for o verføring av kraft.
Nett eier skal rapport ere endringer i tariff ene til NVE innen I

ukee tter

at de er vedtatt.
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4. TA RIFFSTRUKTUR
Overf ring av kraft omfatter forskjellige tjenester som:
-

ordina rt uttak av kraft
uttak av kraft med utkoblingsklausul
innmatin g av kraft
uttak av reaktiv effekt.

Tariffs
trukturen må vurderes i forhold til de ulike tjenestene som skal tarifferes og de prak tisk e
muligheter for måling.
I J et følgende skisseres først hvilke prinsipper som skal legges til grunn ved fastsetting av
tariffene. Videre gjennomgås hvilke praktiske tillempninger som tillates.

4.1 Prinsip ielt grunnlag f or tariffutforming en
Overf ringstariffene for uttak og innmating skal i prinsippet utarbeides etter følgende
grunnstruktur:

bruksavhengige ledd som varierer med kundens løpende uttak eller innmating av
energ 1
bruksuavhengige ledd som ikkeskal variere med kundens løpende uttak eller
innma
ting av energi

Bru ksavhengige ledd
Bruksavhengige tariffle
dd består av tapsledd og kapasitetsledd.
Det er et bærende prinsipp at brukere av nettet skal stilles overfor en pris som er lik den
marginale kostnad disse aktørene påfører nettet. Dette er fundamentet i tariffutformingen.
Gitt at det ikkeer kapasitetsproblemer i nettet vil den eneste realøkono miske kostnad som
nett brukeren påfører nettsystemet være den marginale tapskostnad ved innmating eller utt ak.
Når det oppstår flaskehalser i nettet, vil det i tillegg være aktuelt med et bruksavhengig ledd
som rasjonerer ut tilgjengelig nettkapasitet.

Tapsleddet er et energiavhengig ledd som skal fastsettes med utgangspunkt i marginale tap.
De marginale tapsprosenter gir uttrykk for den systemmessi g e tapsend rin g nr en nettku nde
mater inn eller tar ut kraft fra nettet. Ideelt sett skal tapsleddet differensieres over tid i forh old
til lastvariasjoner i nett et . De marg inale tapskost na der i eget nett fast s ettes som produktet av
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marginal tapsprosent i utvekslingspunktet , utvekslet energi og syste mprise n i e lspotmark edet
til Nord Poo l.
Tapsleddet er et rent prisledd, dvs. at leddet ved ethvert lastnivå skal gi signaler til nettbrukerne o m kost nadene som paf res nettsysteme t. Tapsleddet sk a l bidra til en effekt iv bru k
av nettet.

Kap asitetsledd et kommer til anvendelse nar overf ringsbehovet overst iger ka pasiteten i nettet.
Kapasitetsle ddet fastsettes slik at det sk a pes balanse mellom o verf r ingsbe ho v (ette rspr sel )
og nettkapasitet (tilbud).

Bruksuavhengige ledd
De bruksuavhengige leddene skal dekke de nettkostnader som ikke dekkes inn av tapsleddet
og eventuelt k apasitetsleddet. Disse tariffle
ddene skal ikke ha noen prissignalfunksj on, men
skal sørge for gi netteier kostnadsdekning ved effektiv drift av nettet. Nett brukerne blir
derfor avregnet de bruksuavhengige leddene som en avgift som skal være uavhe ngig av
variasjone ne i energiuttaket.

a

De bruks uavhengige leddene skal derfor utformes med sikte pa a vere mest mulig nøytrale .
Dvs. at beregningsmetoden for disse leddene i minst mulig grad skal påvirke nettkundenes
bruk av nettet.
De bruksuavhengige ledd har ofte vært knyttet til ulike effektmål. Det må påpekes at dette
ikke skal innebære at nettkundene betaler en effektpris. Bruk av ulike effektstørrelser skal kun
sees som metode a fordele de nettkostnader som ikke dekkes av bruksavhengige ledd.

4.2 Praktisk utforming av tariffer f or ordinære uttak
Utformin gen av overf oringst ar iffene skal i str st mulig gra d ta hens yn til de prinsipielle
føringer som er gitt . Av forskjellige årsaker vil det likevel være n dvendig a gj re
tillempninger. Dette vil bl.a. i noen grad medføre at det må velges ulike praktiske løsninger i
hhv. sentralnettet, regionalnettene og distribusjonsnettene.
I sentralnettet og regionalnettene bør tapsleddet refereres de enkelte utvekslingspunkter og
skal differe nsieres over tid. T idsdifferensieringen skal som et minimum være vinter dag, vinter
nat/ helg og sommer. De marginale tapsprosenter skal beregnes mht. systembelastningen i et
samlet nettsyste m og en produksjon- og lastsituasj on som er representativ for hvert enke lt
tidsavsnitt. Derso m tapsleddet refereres de enkelte utvekslingspunkter , skal tapsprosenten for
hhv. uttak og innmating ha samme absoluttverdi, men motsatt fortegn.

I regional - og sentralnettet skal det fastsettes bruksuavhengige ledd med utgangspunkt i
kundens effektbelastningen i definerte referanset imer. Referansetimene ska l sa langt som mulig
ikke kunne forutsies av nettbrukerne. F or a unnga for st erk e uts lag av tilfeldighet anbefale s at
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flere malinger (tim er ) legges til grunn. Nardet bak et utveks lingspunkt f oregar bade
produksj on og forbruk skal netteier beregne et minimum effektgrunnlag.
D istribusj onsnett ene

Kunder uten effektavregning
Kunder uten effektavregning skal avregnes etter et fastledd og et energiledd.

Fastleddet skal dekke kundespesifikke kostnader og en andel av de vr i ge fast e kostuadene i
nettet. Det kreves at netteier overfor NV E og nettkunder kan angi hvor stor del av fastleddet
som forutsettes a dekke de kundespesifikke kostnader og hvor stor del som skal dekke øvrige
bruksuavhengige kostnader. Kundespesifikke kostnader omfatter kostnader knyttet til måling.
avregning, fakturering og tilsyn.
Energileddet skal bestå av et tapsledd for dekning av marginale tapskostnader i det aktuelle
nett og overliggende nett. I tillegg kan det inneholde et ledd til dekning av øvrige kostnader
som ikke dekkes gjennom fastleddet. Netteier skal ku nne splitte energileddet i disse
komponentene. Tapsleddet kan differensieres over tid. Det vil normalt ikke være aktuelt å
differensiere tapsleddet pr. utvekslingspunkt i distribusjonsnettet.
Kunder med effektavregning
Kunder med effektavregning skal i tillegg til tapsledd og effektledd også belastes fastledd.
For disse kunder skalf astleddet minimu
m dekke kundespesifikke kostnader. Tapsleddet skal
dekke marginale tapskostnader i eget nett og overliggende nett . Effektleddet vil normalt
baseres på kundens maksimale effektbelastning i en eller flere av årets måneder.

4.3 Praktisk utforming av tariffer f or utkoblbar overf øring
Med utkoblbar overføring menes overføring som kan kobles ut etter ordre fra netteier som
følge av kapasitetsproblemer i nettet. Ved kapasitetsproblemer i nettet har utkoblbart uttak
lavere prioritet enn uttak som avregnes etter ordinære tariffe
r.
Netteier skal tilby utkoblbar overføring til redusert tariffifølgende tilfeller:

Narkapasitetsforholdene i nettet er slik at det foreligger se rlig hoy risiko for utk oblin g
av e n kunde eller kundegruppe. eller
når kunden har driftsklare elkjeler med brenselfyrt reserve
For a utnytte nette t optimalt kan netteier ogsa tilby utko blbar overf rin g til annet uttak som
har redusert krav til leveringssikkerhet.
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Tariffering av utkoblbar overf ring skal følge den samme struktur .som for on .li.næ re
overføringer.

Bru ksavhengige ledd
For utkoblbar overfr in g skal netteiere benytte et tapsl e dd som gjensp eiler de margin al
tapskostnader på det aktuelle nettnivå. Dette leddet skal på alle nettniva diffe rensieres over
iret. For kunder uten timesmi ling b r det som et minimum diffe rensieres mellom so mmer og
vinter.

Bru ksuavhengige ledd for kunder med brenselfyrt reserve
Fastledd
Det skal beregnes et fastledd (krl ar ) som gjenspeiler de kundespesifikke kostnader.
Kundespesi fikk e kostna der defineres som kostnader til måling, avregning, fakturering. tilsyn
og varsling.
Effektledd
Kunder med timesmåler eller maksimalmåler kan avregnes etter en effekttariff.
Effektavregningen kan enten refereres kundens målte maksimaleffekt eller målt
effektbelastning under nettets høylastperiode. Andre effektmål som installert kjelkapasitet eller
abonnert effekt kan inntil videre benyttes når slik praksis allerede er etablert.
Effektleddet kan differensieres mellom tunglast og lavlast, f eks slik at det kun avregnes
effektledd for last som ligger inne under tunglast.

• •

Effektleddet skal differensieres etter avtalt varslingstid for utkobling. Kunder som har
utkoblbar overføring utnytter ledig kapasitet i nettet og effektleddet i tariffen for utkoblbar
overf ring sk al derfor kun utgjr e en mindre andel av effektleddet f or ordina r overforin g.

Bruksuavhengige ledd for kunder uten brenselfvrt reserve
For kunder uten kjeler eller andre alternativer til elkraft sk al bruksuavhengige ledd
differensieres etter utkoblingstid, sannsynligheten for utkobling etc. For tar iffer med både
fastledd og effektledd skal hvert av disse ledd utgjøre en viss andel av tilsvarende ledd for
ordinær overføring. Fastleddet skal etter reduksjon minst dekke kundespesifikke kostnader.

Prøveutkobling
Uavhengig av om kunden har alternative energi k ilder eller ikk e sk al netteier gjennomtwre
prøveutkoblinger for a test e at iverksetting av utkobling, varslingsrutiner, beredskap etc.
fungere r som forutsatt. Netteier skal gi re det kjent for den enke lte kunde at det vil bli f oretatt

arlige prwve utkoblinger uten forh andsvarsel uto ver kontr aktsfest e t varsl ingst id.
ikke gi ordre o m lengre frak oblingstid e nn det som ma anses som nodvendig for
prøveutkoblingen et reelt innhold.

sk a l

N et t eier

a gi

4.4 Praktisk utforming av tariffer f or innmatingf ra produksj on
jfr.

Innmatin gst ariffene skal utformes i samsvar med grunnstrukturen i punkt tar iffsyst emet.
kapittel 4. 1.

Tapsleddet
Tapsleddet for innmating skal avspeile de marginale tap i nettet ved innmating i
tilknytningspunktet . For wvrig gielder de retnin gslinjer for utarbeiding av tapsl e ddet
beskr evet under kapittel 4.2.

s omer

Bruksuavhengige ledd
Sentralnettets innmat ingstarifferskal være retningsgivende for de bruksuavhengig e leddene
tariffene for innmating i regional- og distribusjonsnett .

i

Det skal være lik behandling av netteiers egen produksj on og annen produksjo n i nettet.
Avregnet kvantum skal være kr aftverkets tilgjengelige vintereffekt. T ilgjenge lig vinte reffekt
defineres so m høyeste effekt som kan produseres i en samm
e nhengende 6-timers peri ode
under høyeste vinterforbruk. En regner her med normal vannføring for elvekr aft verk og
magasinnivå for magasinverk, begge referert uke 3.
For kr aftverk med kort brukstid kan effektgrunnlaget settes lavere. For kr aftverk med lavere
br ukstid enn 3000 timer b r effektgrunnlaget beregnes som midlere arspro duksj on de I O siste
år dividert med 3000 ti.mer.

4. 5 Produksj onsrelaterte nettkostnader

a

Kostnader for de deler av nettanlegg som åpenbart har som funk sjon betje ne produksjonsanlegget, skal betr aktes som produksjonskostnader og henføres til resultatenhet produksj on.
Nettkostnader i de ledninger der kr afttran sp orten skjer env eis fra kraft verket ti] nr m est e
utvekslingspunkt i nettet, og som ikke er i bruk når kraftverket er ute av drift, ska l no rmalt
dekkes fullt ut av virksomhetsområdet produksj on.
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4. 6 Reaktiv effek t
Netteier har enerett på salg av reaktiv effekt fra sitt nett.
Prisen på reaktiv effekt skal baseres på de kostnader utt ak av reaktiv effekt fra nettet påfører
netteier.
Det skal settes en grense for maksimalt tillatt uttak av reaktiv effekt. Kostnader for uttak
under denne grensen skal inngå i de generelle overf ringst ar iffene. Uttak ove r denne grensen
avregnes etter egen ta.riff for reaktiv effekt.

4. 7 Felles må/ing
Overgang fra enkeltmålingtil fellesmåling av flere abonneme nt skal som hovedregel bare
gjennomføres når det foreligger effektivitetsgevinster ved en slik omlegging. Hvis fellesmåling
først og fremst fører til at kostnader overveltes fra noe n nett brukere til andre , ska l fellesmåling
bare gjennomføres når særlige grunner foreligger.
Når det gjelder boligblokker, forretningsgårder o.l. kan måling gjennomføres pr. felles
inntaksledning, og normalt bare for en bygning. Måling av utt ak fra nettet skal som
hovedregel skje ved det eiermessige skille mellom netteier og kunde. Ved slik måling skal
netteier kr eve at en j uridisk person opptrer på vegne av f.eks. boligblokken eller forretningsgår den, og at netteier bare inngår nettavtale med denne perso nen (kunden). Kunden får tilsendt
en faktura og er wkonomisk ansvarlig overfor netteier for det uttaket som gi res i det felles
målepunktet. Når det gjelder fordeling av kostnader bak det felles målepunk tet er dette
netteier uvedkommende. Eksisterende enkeltmålere er netteiers eiendom, og kunden må
eventuelt forhandle med netteier om leie eller kjøp av disse .
Ved overgang til fellesmaling skal det normalt benyttes en tar iff med effektavreg ning .

5. EFFEKTMÅ LING

a

For sikre at ulike målemetoder ikke medfører forskjellsbehandling vil NVE kre ve at det
innfores visse standarder.

5. 1 Tidsopp løsning
Tidsoppl sningen for muling av effekten skal som referanseverdi ve re 60 mi nutte r. Dette
innebærer at når netteier har målere med ulike tidsoppløsninger skal netteier korrigere for
dette ved o mregning til referansetide n. Når netteier f. eks. bare har målere med I 5 minutters
tidsoppl sning er omr egnin g ikke n dvend ig.
Ved omreg ning fra 15 til 60 minutters oppløsning legges til grunn en reduksjo n på 5% .

I0

5. 2 Måletidsp unkt
I distribusj onsnettet anbefaler N YE at effektgrunnlaget for en kunde baseres på gjennomsnittet
av flere månedlige maksimalmålinger.
Dersom netteier ikke følger samme praksis for måling for alle sine kunder, skal nette ier
eventuelt korrigere for forskjellen mellom årets maksimaleffekt og gjennomsnittet av flere
malinger. Med arets maksimaleffekt som referanse, sk al folgend e forh oldst all legges til f or
utligne forskjellen mellom ulike antall målinger :
- Arets maksimaleffekt

100%

- Gjennomsnitt av 2 hoyest e manedsm aks.

92%

" 3

a

89%

5.3 Maksim aleffektens brukstid
Dersom de bruksuavhengige kostnader fordeles etter effektuttak, er det nødvendig å anslå en
brukstid for de kundegrupper som ikke har effektmåling.
Ved beregning av effektgrunnlaget for kundegrupper uten effektmåling, skal følgende standard
brukstider legges til grunn:

Kundetype

By

Land

Husholdning

3 100

3500

Næring/tjenesteyting

4 100

3900

De oppgitte standard brukstider er anslått å gjelde i klimamed laveste døgnmiddeltemperatur
på - 15 grader og årsmiddeltemperatur pa +5,9 grader.
Brukstiden kan korrigeres for st rre avvik i klimaeller kund estruktur. Avvik fra st andard
brukstider skal dokumenteres.

11

6. NETTNIVÅ
En vanlig innde ling av landets elektrisitetsnett i nettnivåer er som følger :

Sentralnettet
Nettnivå 1:

Regio nalnettet s linje r og innf ringsstasjone r (penni n gsnivi > 22 kV)

Nettnivå 2 :

Hoved trafoer (nedtransformering til l - 22 kV)

Nettnivå 3 :

Lokalt høyspentnett (spenningsnivå 1 - 22 kV)

Nett nivå 4 og 5:

Nettst asjon og lavspent distribusjonsnet t (spe nnin gsni va < I kV)

Regionalnettet omfatter nettnivåe ne l og 2, mens nett nivå 3, 4 og 5 utgjør distribusjo nsnettet.
Nettkostnader skal regnskapsføres under virksomhetsomradene sentral- , reg ional - og
distri busj onsn ett. Netteier har ansvar for utforme o verfr i n gstariff er som i rimelig grad
reflekterer de regnskapsførte kostnadene ved hvert nettnivå.

a

6. 1 Kvantums differensier te tariffer f or Lavsp entuttak
Netteiere skal aktivt ar beide for a innfre kvant umsdifferensierte tarif fer for lavspe nt uttak.
K vanturnsdifferensierte tariffer innebærer et tariffs
ystem med flere tarifftrinn for lavspent uttak
(inkl. lavspent uttak direkte fra nettsta sj on). Trinnene kan fastsettes med utgangspunkt i
kundens storrelse, malt som effektuttak eller ette r sikring
sst rrelse. Tariffene base res pa at alle
kunder betaler samme pris for utt ak opp til f rste trinn, en noe lavere sats for uttak innenfor
neste trinn osv. Laveste trinnanbefales satt til 50 kW. En hensiktsmessig inndeling av trinn ka n
f.eks
. v@ere50 kW , 100 kW , 200 kW, 500 kW og 1000 kW. T ariffdifferensieringen kan
knyttes til ett eller flere av de bruksuavhengige leddene i tariffen.
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7. ENGA NGSBETA LING ER

7.1 Eng angs tilkny tningsavg ift
Engangs tilknytningsavgift er en fast engangsbetaling som ikke skal differensieres på
individuelt grunnlag. Denne tilknytningsavgiften kommer til anvendelse ved tilknytning av nytt
anlegg med tilh rende abonnement, eller ved oppdimensjonering av en eksist ere nde
tilknytning. Inntektene fra tilknytningsavgifter er
regne som tariffinntekter og inngår som e n
del av netteiers tillatte innte kt gitt av inntektsrammen etter NV Es retningslinje r for
inntektsrammen for overf oringst ariffene.

a

T ilknytningsavgiften skal være generell og skal, når den benyttes, pålegges alle nye
tilknytninger i nettet. Avgiften k an differensieres etter sikr ingsstørrelse og skal være den
samme for alle kunder med samme sikring
sstørrelse eller o verbelastningsvern.

a

T ilknytningsavgiften skal ikkesettes h yere enn det som anses
va re n dvendige kost ua der
ved tilknytningav en kunde med den aktuelle sikringsstørrelse. Med nødvendige kostnader
forstås administ
rative kostnader ved
handtere en ny tilknytning og netteiers kostnader til
stikkle dning fra et ferdig utbygget nett . Dersom tilknytningsavgiften er lik for flere
si kringsstrr elser , skal den laveste sikring
s stwrrelse inne n gruppen legges til grunn ved
beregning av nødvendige kostnader.

a

7.2 A nleggsbidrag
Anleggsbidrag er definert som en individuelt beregnet eng angsbe taling ved tilknytning av et
nytt anlegg eller ved en str r e forsterkning av en eksisterende tilknytning. An leggsbidraget er å
anse som et bidrag til de faktiske investeringskostnader tilknytningen krever og skal fratrekkes
den investeringskostnad netteier kan aktivere i balansen. Anleggsbidraget inngår ikke i
innte ktsra mmen.

a

Anleggsbidrag kan benyttes når anleggskostnaden ved knytte en kunde til nettet er relativt
høy i forhold til nåverdien av de tariffinnte
kter som kan påregnes. Denne bestemmelsen gje lder
for anlegg som har radiell karakter , og skal be nyttes for tilknytninger på alle spenningsnivå.
Ved investeringer i maskete nett er anleggsbidrag kun aktuelt i ekstraordinære tilfeller.
Anle ggsbidrag til f orsterk i ng av en tilknytning skal bare beregnes når kunden krever økt
kapasitet e ller kvalitet som utls er beho v for forsterkn ing. Bidraget skal bereg nes ut fra
kostna dene ved kund ens spe sifikk e tilknytning til nettet. kfr . avsnittet om Anle ggskostna d.
en tilknytnin g utl ser behov for forst erkninger i ra die lle fellesanle gg kan ogsa en ande l av
fors terkni n gsk o st n aden i det radielle fe llesanlegget inngå i beregningsgrunnlaget for bidraget.
Ande len ska l tilsvare forholdet mellom kundens antatte effektbeho v og den Økte
effektkapasitet i fellesnettet (kfr . for øvrig nest e avsn i tt). Etablerin g av et nytt nettanlegg
par allelt til et eksisterende anlegg er oppfatt e so m en forsterkning.
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Det er normalt ikkeanledning til akreve anleggsbidrag ved fornyelser av eksisterende
nettanlegg. Unntak kan gjøres ved fornyelse av tilknytninger der netteier er fritatt for
leveringsplikten eller.i de tilfeller der kunden ønsker en fornyelse på et tidligere tidspunkt enn
det netteier finner påkrevet.

Anleggskostnad
Ved beregning av anleggsbidrag beregnes forst anleggskost n ad. I anleggskostna den inn
g ir
kostn ader til de nye nettkomponenter som inngar i selve tilknytningen eller forsterkn ingen nar
denne er av en art som gjr at det kan beregne s anleggsbi drag (kfr . ovenstaende avsn i t ). Det
skal regnes direkte anleggskost na der inklusive timeverk for persone ll, mask iner og utst yr. Det
kan ikkelegges til fordelte administrasjonskostnader utover det netteier har prak sis for å
aktivere i balansen ved t ilknytninger uten bidrag.
For bidragspliktige anlegg som blir delt av flere, skal bidraget fordeles på kundene. Det er det
forventede antall kunder som skal knyttes til anlegget som skal legges til grunn for
beregningen.

Tariffinntekt
Tariffinntekt defineres som engangs tilknytningsavgift og summen av neddiskontert arli g
tariffinntekt. Neddiskontert årlig tariffinntekt fastsettes som følger :
Tariffinntekten pr. år fastsettes ut fra fastledd, forventet energiuttak, effektuttak eller brukstid
når dette inngår i tariffberegningen. Forventet energiuttak, effektutt ak og brukstid fastsettes av
netteier på bakgrunn av eksisterende statistikkfor tilsvarende kunder. Ved beregningen legges
til grunn gjennomsnitt lige tariffsatser for de 3 siste regnskapsår. Tariffinntekt pr. år
neddiskonteres etter anleggets forventede (gjennomsnitt lige) levetid i henho ld til de
avskrivningstider som er angitt i Norges Energiverkforbunds (na EnFO ) publikasj on nr. 3551989. Diskonteringsfakto r skal baseres pa 7% realrente.

Fastsett else av anleggsbidraget
Anleggsbidraget settes lik anleggskostnad av anlegget minus engangs tilknytningsavgift og
minimu
m 0,5 ganger den neddiskonterte fremtidige tariffinn
tekten.

