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Sammendrag 
I NVE høringsdokument 2018:81 varslet vi at vi ville sende ut et supplerende 
høringsdokument hvor endelig forslag til endring i KILE for husholdninger ble presentert. 
I denne tilleggshøringen foreslår vi endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet 
kapittel §9-22. Forslaget innebærer endringer i KILE for husholdninger som bedre 
reflekterer husholdningers ulempe ved avbrudd. Vi foreslår også å inflasjonsjustere 
KILE-funksjonene for øvrige kundegrupper.  

Som beskrevet i NVE høringsdokument 2018:8 ønsker vi å oppdatere kostnadsfunksjonen 
som ligger til grunn for beregning av KILE for husholdninger. Rapportene Vista Analyse 
og Thema Consulting (V/T) utarbeidet, og som ble presentert i NVE-rapport 2018:133, 
tok ikke hensyn til korrekt bruk av korreksjonsfaktorene. V/T har nå utarbeidet forslag til 
funksjoner og korreksjonsfaktorer som gir en KILE som blir mer konsistent med estimert 
betalingsvilje fra spørreundersøkelsene. 

I høringsdokument 2018:8 beskrev vi gjennomføringen av undersøkelsene og hvordan vi 
ønsker å bruke resultatene fra disse. I denne tilleggshøringen beskriver vi vårt forslag til 
kostnadsfunksjon og korreksjonsfaktorer basert på V/Ts oppdaterte arbeid. Vi viser også 
mulige økonomiske konsekvenser av disse endringene. Vi tar sikte på at endringene i 
KILE for husholdninger skal tre i kraft fra 1. januar 2020. 

I kapittel 1 beskriver vi KILE-funksjonen for husholdninger som V/T har utarbeidet. Vi 
sammenligner V/Ts forslag med dagens funksjon, redegjør for endringer i 
korreksjonsfaktorene og viser vårt forslag til ny KILE-funksjon for husholdninger. I 
kapittel 2 viser vi endringer i forskriftsteksten med markeringer slik at alle endringer 
kommer tydelig frem. Vi viser økonomiske og administrative konsekvenser av endret 
KILE-funksjon for husholdninger i kapittel 3. Deretter følger forslag til ny ordlyd i 
forskriften i kapittel 4.

1 http://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2018/hoeringsdokument2018_08.pdf 
2 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-302  
3 http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_13.pdf  
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1 Endringer i KILE for 
husholdninger 

1.1 Bakgrunn for endring i KILE 

Kostnadsfunksjonene for beregning av avbruddskostnader bør oppdateres med jevne 
mellomrom for at kundenes verdsettelse av avbrudd skal harmonere med de beregnede 
kostnadene. Vista Analyse og Thema Consulting (V/T) har på oppdrag fra NVE 
utarbeidet forslag til ny KILE-funksjon for husholdninger. Resultatet av arbeidet til V/T 
er presentert i to rapporter: hoved4- og tilleggsundersøkelsen5. I høringsdokument 2018:8 
kapittel 2 beskriver vi hvordan V/T har gjennomført undersøkelsene, utarbeidet estimater 
på husholdningenes betalingsvilje for å unngå avbrudd og vår foreslåtte bruk av 
estimatene. I denne tilleggshøringen viser vi vårt forslag til ny KILE-funksjon for 
husholdninger basert på korrekt bruk av korreksjonsfaktorer. Dette var ikke tilgjengelig 
da vi sendte ut høringsdokument 2018:8 i juni. 

I tillegg til endringene i KILE for husholdninger foreslår vi en inflasjonsjustering av 
funksjonene for kP,ref -leddet for de øvrige kundegruppene, fra 2012- til 2017-kroner. 
Dette gjør vi for at funksjonene for alle kundegrupper skal være relatert til samme år. 
Disse endringene vil ikke medføre økning i KILE som inngår i inntektsreguleringen da 
KILE-beløpene uansett ville blitt KPI-justert til riktige års priser. Endringen innebærer 
kun at startåret for KPI-justeringen flyttes fra 2012 til 2017. 

1.2 Oppsummert om bruk av resultater fra 
betalingsviljeundersøkelsene 

V/T har utarbeidet nye betalingsviljeestimater for husholdninger gjennom hoved- og 
tilleggsundersøkelsen. Disse er presentert i NVE høringsdokument 2018:8 avsnitt 2.2.5. 
På tidspunktet for publisering av høringsdokumentet jobbet V/T fortsatt med forslag til 
kostnadsfunksjon for KILE for husholdninger og tilhørende korreksjonsfaktorer. Vi slo 
likevel fast at KILE-funksjonen, som utformes basert på betalingsviljeestimatene, ville 
ligge høyere enn dagens funksjon på referansetidspunktet.  

Tilnærmingen vi skisserte var å bruke estimert betalingsvilje fra hovedundersøkelsen til å 
utforme KILE-funksjonen frem til 12 timer. Fra 12 timer vil vi gradvis vekte inn estimert 
betalingsvilje fra tilleggsundersøkelsen. For alle avbrudd med varighet på 24 timer eller 
mer vil vi vektlegge resultatene fra hoved- og tilleggsundersøkelsen likt. Vi vil basere 
korreksjonsfaktorer på estimert betalingsvilje fra hovedundersøkelsen, og 
referansetidspunktet endres fra en hverdag i januar kl. 16.00 til en hverdag i januar kl. 
17.00. Vi vil også endre intervallene i kostnadsfunksjonen for kP,ref  for kundegruppen 
husholdninger. Dette er nødvendig for å kunne ta hensyn til intervallene som er brukt i 
undersøkelsen, og innvekting av tilleggsundersøkelsen fra 12 timer. De nye intervallene 
vil være 0 – 1 min, 1 min – 2 timer, 2 – 6 timer, 6 – 12 timer, 12 – 24 timer, 24 – 72 
timer, og lengre enn 72 timer. 

4 https://www.nve.no/Media/7212/kile-hovedunders%C3%B8kelse.pdf  
5 https://www.nve.no/Media/7213/kile-tilleggsunders%C3%B8kelse.pdf 
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1.3 Sammenligning av dagens KILE-funksjon og 
funksjoner fra V/Ts undersøkelser 

Dagens KILE-funksjon for husholdninger er lik for alle varigheter, mens V/Ts 
undersøkelser viser at husholdningenes marginale ulempe ikke er lik for alle varigheter. 
For å ta hensyn til ulik marginal ulempe legger vi inn knekkpunkter i funksjonen. Som 
vist i høringsdokument 2018:8 er husholdningenes betalingsvilje for å unngå avbrudd i 
dag høyere enn estimatene fra 2002. Ny kP,ref for husholdninger vil derfor være høyere 
enn dagens funksjon, før korreksjonsfaktorene tas inn i beregningen. 

I løpet av sommeren 2018 har V/T utarbeidet nye kostnadsfunksjoner som tar hensyn til 
korrekt bruk av korreksjonsfaktorene. I dette ligger det at kP,ref er utarbeidet slik at den 
korresponderer med estimert gjennomsnittlig betalingsvilje for ulike varigheter slik den 
fremkommer av undersøkelsene til V/T. Videre skal betalingsviljen oppgis i kr/kW for å 
komme frem til kP,ref. Dette er gjort ved å dele betalingsviljen på gjennomsnittlig avbrutt 
effekt for en husholdning i januar, slik den fremkommer i FASITs generelle lastprofil6. 
Funksjonene basert på hoved- og tilleggsundersøkelsen vises sammen med dagens 
funksjon i Tabell 1, for referansetidspunktet. 

Tabell 1 Sammenstilling av KILE-funksjon fra hoved- og tilleggsundersøkelsen og dagens funksjon, i 
2017-kroner 

kP,ref < 1 min 

≥ 1 min og 

< 2 timer 

≥ 2 timer og 

< 6 timer 

≥ 6 timer og 

< 24 timer 

≥ 24 timer og 

< 72 timer >72 timer 

Hoved-

undersøkelsen 10,7 10,7+13,7*t 

38,4+21,9* 

(t-2) 

126,0+13,0* 

(t-6) 

360+13.0* 

(t-24) 

984+13,0* 

(t-72) 

Tilleggs-

undersøkelsen 14,5 14,5+19,1*t 

52,9+29,1* 

(t-2) 

169,1+20,1* 

(t-6) 

530,9+13,5* 

(t-24) 

1178,0+13,5* 

(t-72) 

Dagens funksjon* 1.2+11*t 1.2+11*t 1.2+11*t 1.2+11*t 1.2+11*t 1.2+11*t 

*Dagens funksjon er inflasjonsjustert til 2017-kroner for sammenlignbarhet.

Figur 1 og Figur 2 gir en grafisk fremstilling av kP,ref, justert for korreksjonsfaktorer for 
timer og døgn, med utgangspunkt i et avbrudd kl 17 en tirsdag i januar 
(referansetidspunktet). For dagens funksjon er det brukt korreksjonsfaktorer fra dagens 
forskrift, mens V/T bruker korreksjonsfaktorene fra hovedundersøkelsen. 

6 http://fasit.nsp01cp.nhosp.no/kravspesifikasjon-fasit-nis-og-kis/category183.html 



8 

Figur 1 Sammenstilling av KILE-funksjoner fra V/Ts undersøkelser og dagens funksjon, varighet 0-6 
timer 

Figur 2 Sammenstilling av KILE-funksjoner fra V/Ts undersøkelser og dagens funksjon, varighet 0-72 
timer 

Kurvene har fra omkring 6-8 timer en «bulkete» form. Dette skyldes at når et avbrudd 
berører mer enn én av tidsperiodene for timeskorreksjon skal et veid snitt av faktorene 
benyttes. De nye undersøkelsene fra V/T viser at betalingsviljen varierer mer gjennom 
døgnet og året enn hva de tidligere undersøkelsene tilsa. Derfor blir kurvene fra de nye 
undersøkelsene mer bulkete enn dagens funksjon. Dette kan vises ved hjelp av to 
uvarslede eksempelavbrudd med 16 og 17 timers varighet som inntreffer på kl 17.00 på 
en tirsdag i januar. Eksempelet vises i Tabell 2, og gjelder for hovedundersøkelsen. 
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Tabell 2 Eksempel som belyser kurvenes bulkete form 

Varighet kP,ref Snitt av 
korreksjonsfaktorer 
for klokkeslett 

KILE 
gitt Pref=1 

Prosent økning i 
KILE fra 
foregående time 

15 timer 243 0,84 204,1 
16 timer 256 0,853 218,4 7 % 
17 timer 269 0,847 227,8 4 % 

Vi ser av Tabell 2 at selv om kP,ref-leddet øker med 13 kr/kW pr time, vil snittet av 
korreksjonsfaktorene variere. Det vil si at selv om økningen i kP,ref er lineær, får vi en 
ikke-lineær økning i KILE på grunn av korreksjonsfaktorene for timer. Et avbrudd på 16 
timer vil på det aktuelle tidspunktet gi en KILE-kostnad som er 7 prosent høyere enn et 
avbrudd på 15 timer som inntreffer på samme tidspunkt. Et avbrudd på 17 timer vil 
derimot gi en KILE som er 4 prosent høyere enn for et avbrudd på 16 timer.  

1.4 Oppsummert om foreslåtte endringer i 
korreksjonsfaktorene 

V/T anbefaler å bruke korreksjonsfaktorer basert på hovedundersøkelsen7. Vi støtter oss 
til denne anbefalingen, og endringene vi foreslår for korreksjonsfaktorene vises i kapittel 
2. Nedenfor oppsummerer vi kort endringene som foreslås for de ulike
korreksjonsfaktorene. En korreksjonsfaktor under 1 reduserer KILE i forhold til 
referansetidspunktet, og motsatt for en korreksjonsfaktor over 1. Resultatene av V/Ts 
undersøkelser viser at husholdningenes betalingsvilje varierer mer over måned, ukedag, 
klokkeslett og varslede/uvarslede avbrudd enn dagens korreksjonsfaktorer tilsier. 

1.4.1 Endring i korreksjonsfaktorer for måned 

Månedene januar-april og desember holdes uendret. I perioden mai-november foreslår vi 
en større reduksjon av KILE enn det dagens faktorer gir. De største endringene er juli-
september der de nye korreksjonsfaktorene vil være 0,2-0,3 lavere enn dagens 
korreksjonsfaktorer. For mai, juni, oktober og november foreslår vi en reduksjon av 
korreksjonsfaktorene på 0,1. 

1.4.2 Endring i korreksjonsfaktorer for ukedag 

Vi foreslår at korreksjonsfaktorene for hverdager holdes uendret og at faktorene for 
helger og helligdager økes fra 1,10 til 1,15. 

1.4.3 Endring i korreksjonsfaktorer for klokkeslett 

I korreksjonsfaktorene for timer foreslår vi endringer for alle intervaller, og innføring av 
to nye intervaller. De nye intervallene er for timene 08.00-09.00 og 20.00-21.00. Dette 
gjøre vi for å ta hensyn til timeintervallene V/T anbefaler. De nye intervallene vil gjelde 
for alle kundegrupper, men korreksjonsfaktorene som dagens forskrift fastsetter 
videreføres for alle kundegrupper utenom husholdninger. For avbrudd før kl 06.00, 
mellom kl 09.00 og 16.00 og etter kl 21.00 foreslår vi en reduksjon av faktorene. 
Reduksjonen er på henholdsvis 0,25, 0,25 og 0,20.  

7 Den endelige anbefalingen til V/T finnes på side 11 i Tilleggsundersøkelsen. For mer 
informasjon om hvordan korreksjonsfaktorene er beregnet, se side 51-54 i Hovedundersøkelsen. 
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Korreksjonsfaktorene er tilpasset slik at det veide snittet ved beregning over flere timer 
vil gi KILE-kostnad lik den gjennomsnittlige betalingsviljen på referansetidspunktet for 
de ulike varighetene det er spurt om i hoved- og tilleggsundersøkelsen. Dette er grunnen 
til at ingen korreksjonsfaktorer for klokkeslett er lik 1. 

1.4.4 Endring for korreksjonsfaktorer for varslede avbrudd 

Faktoren reduseres fra 0,90 til 0,50. Dette fordi V/Ts undersøkelser viser at forskjellen i 
betalingsvilje for uvarslede og varslede avbrudd er større enn dagens funksjon gir i 
beregnet KILE. 

1.5 Forslag til ny KILE-funksjon for husholdninger 
Tabell 3 viser vårt forslag til ny KILE-funksjon for husholdninger. I NVE 
høringsdokument 2018:8 kapittel 2.3 skrev vi at vi ville la vårt forslag følge funksjonen 
fra hovedundersøkelsen frem til 12 timer. Fra 12 timer vil vi gradvis vekte inn funksjonen 
fra tilleggsundersøkelsen. For avbrudd på 24 timer eller mer er funksjonene fra de to 
undersøkelsene vektet likt. 

Tabell 3 Forslag til ny KILE-funksjon for husholdninger 

kP,ref < 1 min ≥ 1 min og 

< 2 timer 

≥ 2 timer og  

< 6 timer 

≥ 6 timer og  

< 12* timer 

≥ 12 timer og  

< 24 timer 

≥ 24 timer og 

< 72 timer 

≥ 72 timer 

Forslag 10,7 10,7+13,7*t 38,4+21,9* 

(t-2) 

126,0+13,0* 

(t-6) 

204+20,1* 

(t-12) 

445,5+13,3* 

(t-24) 

1081,5+13,3*

(t-72) 

*For 12 timer er det interpolert mellom 6- og 24-timesverdier fra hovedundersøkelsen, det er ikke spurt om dette i

undersøkelsen. 
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Figur 3 Vårt forslag til KILE-funksjon vist sammen med funksjonene fra hoved- og 
tilleggsundersøkelsen 

Figur 3 viser hvordan vårt forslag til KILE-funksjon følger funksjonene fra hoved- og 
tilleggsundersøkelsen. Som nevnt vil vi la KILE-funksjonen følge funksjonen fra 
hovedundersøkelsen frem til 12 timer, deretter la den nærme seg funksjonen fra 
tilleggsundersøkelsen gradvis frem til 24 timer, før den fra 24 timer ligger midt mellom 
de to funksjonene. Vekting med 50 prosent i funksjonen fra tilleggsundersøkelsen er en 
konservativ tilnærming hvor vi tar hensyn til at denne funksjonen ikke er 
befolkningsvektet. 
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2 Forslag til endring av § 9-2 
I dette kapitlet viser vi forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 9-
2. Endringen for andre kundegrupper enn husholdninger er en ren inflasjonsjustering, og
vil ikke endre de faktiske KILE-beløpene som inngår i beregningen av inntektsrammer og 
tillatt inntekt. Videre gir funksjonene vi foreslår for husholdninger konsistens mellom 
oppgitt betalingsvilje og KILE-beløpene som beregnes i FASIT. Kundegruppen 
husholdning er tatt ut av hovedtabellen for kP,ref og flyttet til en egen tabell for å ta hensyn 
til at tidsintervallene er annerledes enn for de øvrige kundegruppene. 

§ 9-2. Avbruddskostnader

Spesifikke avbruddskostnader, kP,ref, angitt i 2012-kroner 2017-kroner per kW for 
hver kundegruppe beregnes for et ikke varslet avbrudd på referansetidspunktet på 
bakgrunn av følgende kostnadsfunksjoner, der t er avbruddets varighet:  

Kundegruppe Kostnadsfunksjon for kP,ref (t = avbruddsvarighet angitt i timer) 

< 1 min ≥ 1 min og 
< 1 timer 

≥ 1 timer og 
< 4 timer 

≥ 4 timer og 
< 8 timer 

≥ 8 timer 

Jordbruk 5+14,3*t 
5,6+16,1*t 

5+14,3*t 
5,6+16,1*t 

19+15,6*(t-1) 
21,4+17,5* 

(t-1) 

66+14,3*(t-4) 
74,2+16,1* 

(t-4) 

66+14,3*(t-4) 
74,2+16,1*(t-4) 

Husholdning 1,1+9,8*t 1,1+9,8*t 1,1+9,8*t 1,1+9,8*t 1,1+9,8*t 

Industri 34 
38,2 

34+84,7 * t 
38,2+95,2 * t 

118+82,3*(t-1) 
132.6+92,5* 

(t-1) 

365+55,6* 
(t-4) 

410,3+62,5* 
(t-4) 

588+36,5*(t-8) 
660,9+41*(t-8) 

Handel og 
tjenester 

16 
18 

28+168,3*t 
31,5+189,2*t 

196+91,1* 
(t-1) 

220.3+102.4* 
(t-1) 

469+141,3* 
(t-4) 

572.2+158.8 
*(t-4) 

1034+102,4* 
(t-8) 

1162.2+115.1* 
(t-8) 

Offentlig 
virksomhet 

7 
7,9 

60+113,2*t 
67,4+127,2*t 

173+27,9* 
(t-1) 

194,5+31,4* 
(t-1) 

257+51,8* 
(t-4) 

288,9+58,2* 
(t-4) 

464+17,6*(t-8) 
521,5+19,8* 

(t-8) 

Industri med 
eldrevne prosesser 

49+2,8*t 
55,1+3,1*t 

49+2,8*t 
55,1+3,1*t 

49+2,8*t 
55,1+3,1*t 

91+2,8*t 
102,3+3,1*t 

91+2,8*t 
102,3+3,1*t 
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Kundegruppe Kostnadsfunksjon for kP,ref (t = avbruddsvarighet angitt i timer) 

< 1 min ≥ 1 min og 
 < 2 timer 

≥ 2 timer 
og 

< 6 timer 

≥ 6 timer 
og 

< 12 timer 

≥ 12 timer 
og 

< 24 timer 

≥ 24 timer 
og 

< 72 timer 

≥ 72 timer 

Husholdning 10,7 10,7+13,7*
t 

38,4+ 
21,9*(t-2) 

126+ 
13,0*(t-6) 

204+20,1* 
(t-12) 

445,5+13,3
*(t-24) 

1081,5+ 
13,3* 
(t-72) 

Referansetidspunktene for de respektive kundegruppene er: 

Jordbruk Husholdning Industri Handel og 
tjenester 

Offentlig 
virksomhet 

Industri med 
eldrevne prosesser 

Torsdag i 
januar kl. 
06:00 

Hverdag i januar 
kl. 16:00  
kl. 17:00 

Hverdag i 
januar kl. 
10:00 

Hverdag i januar 
kl. 10:00 

Hverdag i 
januar kl. 
10:00 

Hverdag i januar kl. 
10:00 

Kostnaden (Kj ) for et vilkårlig avbrudd på tidspunkt j, skal beregnes som: 

Kj = kP,ref · fK,m · fK,d · fK,h · Pref 

der 

Kj = kostnad i kr for avbrudd på tidspunkt j 

der 

Pref = avbrutt effekt i rapporteringspunktet dersom tilsvarende avbrudd hadde skjedd på 
referansetidspunktet (kWh/h), se annet ledd 

kP,ref = spesifikk avbruddskostnad (i kr/kW) på referansetidspunktet for en gitt varighet, 
se første ledd 

fK,m = korreksjonsfaktor for avbruddskostnad (i kr) i måned m, se fjerde ledd 

fK,d = korreksjonsfaktor for avbruddskostnad (i kr) på dag d, se femte ledd 

fK,h = korreksjonsfaktor for avbruddskostnad (i kr) i time h, se sjette ledd. 
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Korreksjonsfaktoren fK,m er gitt ved følgende verdier for ulike kundegrupper for 
ulike måneder: 

Måned Jordbruk Husholdning Industri Handel og 
tjenester 

Offentlig 
virksomhet 

Industri med 
eldrevne prosesser 

Januar 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Februar 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Mars 1,10 0,90 0,87 1,00 0,67 1,00 

April 1,10 0,90 0,87 1,00 0,67 1,00 

Mai 0,90 0,90 0,80 0,87 1,00 0,67 1,00 

Juni 0,90 0,80 0,70 0,86 1,02 0,51 1,00 

Juli 0,90 0,80 0,60 0,86 1,02 0,51 1,00 

August 0,90 0,80 0,60 0,86 1,02 0,51 1,00 

September 1,00 1,00 0,70 0,88 1,06 0,58 1,00 

Oktober 1,00 1,00 0,90 0,88 1,06 0,58 1,00 

November 1,10 1,00 0,90 0,88 1,06 0,58 1,00 

Desember 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Når avbruddets varighet berører mer enn én av tidsperiodene gitt i kolonne 1, skal 
et vektet gjennomsnitt av korreksjonsfaktorene benyttes. 

Korreksjonsfaktoren fK,d er gitt ved følgende verdier for ulike kundegrupper for 
ulike ukedager:  

Ukedag Jordbruk Husholdning Industri Handel og 
tjenester 

Offentlig 
virksomhet 

Industri med 
eldrevne prosesser 

Hverdag 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Lørdag 1,10 1,10 1,15 0,13 0,45 0,30 1,00 

Søn-/ 
helligdager 

1,10 1,10 1,15 0,14 0,11 0,29 1,00 

Når avbruddets varighet berører mer enn én av tidsperiodene gitt i kolonne 1, skal 
et vektet gjennomsnitt av korreksjonsfaktorene benyttes. 
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Korreksjonsfaktoren fK,h er gitt ved følgende verdier for ulike kundegrupper for 
ulike klokkeslett:  

Klokkeslett Jordbruk Husholdning Industri Handel og 
tjenester 

Offentlig 
virksomhet 

Industri med 
eldrevne prosesser 

0000–0600 0,80 0,90 0,65 0,12 0,11 0,43 1,00 

0600–0800 1,00 1,0 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 

0800-0900 0,90 1,0 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 

0900–1200 0,90 1,0 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 

1200–1600 0,70 1,0 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 

1600–1800 1,00 1,10 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 

1800–2000 1,00 1,10 1,05 0,14 0,30 0,31 1,00 

2000-2100 0,80 1,10 1,05 0,14 0,29 0,31 1,00 

2100–2400 0,80 1,10 0,80 0,14 0,29 0,31 1,00 

Når avbruddets varighet berører mer enn én av tidsperiodene gitt i kolonne 1, skal 
et vektet gjennomsnitt av korreksjonsfaktorene benyttes. 
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Den totale kostnaden for et avbrudd på et vilkårlig tidspunkt j, skal multipliseres 
med følgende faktor for den respektive kundegruppe dersom avbruddet er varslet:  

Kundegruppe Varslet avbrudd 
– spesifikk avbruddskostnad multipliseres med faktor: 

Jordbruk 0,80 

Husholdning 0,90 0,50 

Industri 0,50 

Handel og tjenester 0,70 

Offentlig virksomhet 0,82 

Industri med eldrevne prosesser 1,00 

De totale avbruddskostnadene skal justeres årlig for den generelle pris- og 
kostnadsutviklingen i samfunnet ved bruk av Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks 
(KPI). Avbruddskostnaden ved serier av avbrudd under én og samme driftsforstyrrelse 
beregnes som summen av kostnaden for avbruddene hver for seg, begrenset oppad til 
kostnaden ved ett sammenhengende avbrudd. 

Dersom nettselskap har inngått avtale om individuelle avbruddssatser for 
utbetaling til sluttbruker i henhold til § 9-3, skal avbruddssatsen settes lik den avtalte 
satsen for avbrutt effekt eller ikke levert energi som berører denne sluttbrukeren. 
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3 Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

I NVE høringsdokument 2018:8 skrev vi om økonomiske og administrative konsekvenser 
på overordnet nivå. Da skrev vi at endring av KILE-funksjonene ikke vil endre total tillatt 
inntekt eller gjennomsnittlig nettleie i Norge på kort sikt, ettersom KILE-ordningen er et 
nullsumspill på bransjenivå. På selskapsnivå vil derimot endrede KILE-funksjoner føre 
med seg endringer i kostnadsgrunnlag, kostnadsnormer og tillatt inntekt. 

På lengere sikt vil både inntektsrammer og nettleie kunne øke. Dette skyldes at høyere 
KILE-beløp vil gjøre det mer lønnsomt å gjennomføre tiltak som bedrer 
leveringspåliteligheten for nettkundene. Vi har lagt til grunn at de største tiltakene for å 
bedre leveringspåliteligheten er knyttet til investeringer. Vi understreker imidlertid at 
endringer i KILE for husholdninger også kan få konsekvenser for tillatt inntekt og nettleie 
på kortere sikt. Dette skjer eksempelvis dersom selskap kan iverksette tiltak på 
beredskaps- eller vedlikeholdssiden som reduserer avbruddsvarighet og antall avbrudd. 
Vi antar derimot at slike tiltak vil være mer beskjedne med tanke på beløp sett i forhold til 
tiltak som kan gjennomføres på lengre sikt. 

Effekten vil være individuell, og knytter seg til nivået på leveringspåliteligheten hos det 
enkelte selskap. Det vil være forskjeller i kostnader knyttet til gjennomføring av tiltak for 
å øke leveringspåliteligheten, blant annet på grunn av geografiske og klimatiske 
forskjeller. V/Ts undersøkelser tilsier at kundene har betalingsvilje for den økte 
leveringspåliteligheten. 

3.1 Konsekvenser for nettselskapene 

For å regne konsekvenser på selskapsnivå av å endre KILE-funksjonen for husholdninger 
er det nødvendig med data om: 

 Avbruddets varighet

 Tidspunkt for når avbruddet inntraff

 Avbrutt effekt dersom avbruddet hadde funnet sted på referansetidspunktet (Pref)

Vi spurte flere nettselskap og bransjeorganisasjoner om å levere denne typen data, og fikk 
positivt svar fra Hafslund Nett AS, Skagerak Nett AS, BKK Nett AS og Agder Energi 
Nett AS. Basert på data vi har fått har vi simulert mulige endringer i KILE for 
husholdninger.  

Vi har foretatt beregninger på data fra 20178. Beregningene våre viser at endringene i 
KILE for husholdninger vil variere mye avhengig av hvordan selskapets avbrudd fordeler 
seg med hensyn til varighet og fordeling innen de ulike korreksjonsfaktorene. Nedenfor 
viser vi hvordan selskapenes KILE-kostnad for husholdninger vil endre seg ved å innføre 
funksjonen vi foreslår. For å begrunne denne endringen viser vi også hvordan avbrudd er 
fordelt på de ulike korreksjonsfaktorene og varighetsintervallene for kP,ref-funksjonen. 

8 En sammenligning av rapportert KILE fra husholdninger og beregnet KILE med dagens funksjon 
i vår beregning viser en feilmargin på rundt 5 prosent. Dette kan skyldes forenklinger i uttrekk av 
data, og at vår kode for beregning ikke tar hensyn til snittberegning av faktorene for måned og dag. 
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Fordelingene er beregnet som en andel av totalt antall avbrudd per nettselskap, og det er 
ikke tatt hensyn til at avbrudd med lik fordeling innen korreksjonsfaktorer kan gi ulik 
KILE-kostnad grunnet ulik Pref. 

Vi presiserer at eksemplene nedenfor viser estimert økning i KILE knyttet til 
husholdninger. KILE for husholdninger utgjorde ca. 20 prosent av total KILE, og 60 
prosent av total ILE (ikke-levert energi) i 20169. 

Selskap 1 

For selskap 1 estimerer vi en økning i KILE-beløp fra husholdninger på rundt 113 
prosent. Samtidig estimerer vi en økning i total KILE på 28 prosent for selskapet. 
Selskapet har en fordeling innen varigheter og de ulike korreksjonsfaktorene som vist i 
Figur 4. 2017 var ikke et normalår for selskapet da de hadde vesentlig flere avbrudd med 
varighet på under et minutt i januar enn normalt. 

Selskap 1 har en vesentlig større andel avbrudd under 1 minutt enn de andre selskapene vi 
har fått data fra. Selskapet har også en svært liten andel avbrudd i sommermånedene, der 
de foreslåtte korreksjonsfaktorene gir større reduksjon. Selskap 1 har også en større andel 
avbrudd som inntreffer i helger enn de andre selskapene som har levert data. 

9 Inkluderer korte- og langvarige avbrudd, samt varslede og uvarslede avbrudd. Avbrotsstatistikk 
2016, NVE-rapport 2017:43 

Figur 4 Fordeling innen avbruddsvarighet og faktorer for selskap 1 
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Selskap 2 

For selskap 2 estimerer vi en økning i KILE-beløp fra husholdninger på rundt 41 prosent. 
Samtidig estimerer vi en økning i total KILE på 9 prosent for selskapet. Selskapets 
fordeling av avbrudd er vist i Figur 5, og 2017 kan betegnes som et normalår for 
selskapet.  

Figur 5 Fordeling innen avbruddsvarighet og faktorer for selskap 2 

Selskap 2 har en stor andel varslede avbrudd, og en stor andel av avbrudd er samlet i 
perioden oktober-desember. Vårt forslag går ut på å redusere korreksjonsfaktoren for 
varslede avbrudd betydelig. 



20 

Selskap 3 

For selskap 3 estimerer vi en økning i KILE-beløp fra husholdninger på rundt 82 prosent. 
Samtidig estimerer vi en økning i total KILE på 23 prosent for selskapet. Selskapets 
fordeling av avbrudd er vist i Figur 6, og 2017 kan betegnes som et normalår for 
selskapet.  

Figur 6 Fordeling innen avbruddsvarighet og faktorer for selskap 3 

Selskap 3 har en stor andel avbrudd i oktober-februar (60 prosent). Selskapet har også en 
stor andel av avbruddene sine i en time der foreslått korreksjonsfaktor er høyere enn 
dagens forskrift (08.00-09.00). 
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Selskap 4 

For selskap 4 estimerer vi en økning i KILE-beløp fra husholdninger på om lag 11 
prosent. Samtidig estimerer vi en økning i total KILE på 3 prosent for selskapet. 
Selskapets fordeling av avbrudd er vist i Figur 7, og 2017 kan betegnes som et normalår 
for selskapet.  

Figur 7 Fordeling innen avbruddsvarighet og faktorer for selskap 4 

Fordelingen av avbruddsvarighet for selskap 4 er ganske lik som for selskap 2 og 3, men 
selskap 4 har en vesentlig større andel avbrudd som inntreffer i perioden mai til 
september (55,6 prosent). For disse månedene foreslår vi en betydelig reduksjon av 
korreksjonsfaktorene da betalingsviljeestimatene tilsier at husholdningenes betalingsvilje 
for å unngå avbrudd i sommerhalvåret er vesentlig lavere enn om vinteren. Videre 
inntreffer en veldig liten andel av avbruddene innenfor timer hvor vi foreslår økning av 
korreksjonsfaktorene for klokkeslett. 



 

 22 

Endringer i KILE vist med eksempelscenarier  

Tabell 4 viser prosentvis endring i KILE for 56 eksempelscenarier. Avbruddene inntreffer 
på en tirsdag kl 17.00 eller kl 01.00, det er variert mellom avbrudd i januar og juni (den 
«billigste» måneden) og om avbruddet er varslet eller uvarslet.  

Et gjennomsnittsavbrudd for en husholdningskunde varer i 33 minutter. Scenariene viser 
også avbrudd med varighet innenfor de fleste intervallene vi foreslår i ny KILE-funksjon 
for husholdning. Tabellen viser at nytt forslag vil gi betydelig økt KILE for de korteste 
avbruddene, men at økningen for andre varigheter er mer moderat. I noen tilfeller vil vårt 
forslag til KILE-funksjon gi lavere KILE enn dagens funksjon. Dette skyldes at den 
estimerte betalingsviljen viser større variasjoner gjennom året enn dagens KILE-funksjon. 

Tabell 4 Endring i KILE fra husholdninger ved eksempelscenarier 

  Avbruddet inntreffer tirsdag kl 17.00 Avbruddet inntreffer tirsdag kl 01.00 

  Januar Juli Januar Juli 

  Uvarslet Varslet Uvarslet Varslet Uvarslet Varslet Uvarslet Varslet 

<1 min 792 % 395 % 569 % 272 % 544 % 258 % 383 % 168 % 

33 min 140 % 127 % 50 % 0 % 82 % 1 % 36 % -24 % 

2 timer 66 % -8 % 24 % -31 % 20 % -34 % -10 % -50 % 

6 timer 67 % -7 % 25 % -30 % 35 % -25 % 2 % -44 % 

12 timer 25 % -31 % -6 % -48 % 25 % -31 % -6 % -48 % 

24 timer 40 % -22 % 5 % -42 % 40 % -22 % 5 % -42 % 

72 timer 13 % -37 % -15 % -53 % 13 % -37 % -15 % -53 % 
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3.2 Konsekvenser for nettkundene 

Konsekvensene for nettkundene i distribusjonsnett vil på sikt være en noe økt nettleie. 
Samtidig vil de kunne forvente å oppleve færre avbrudd og raskere gjenopprettingstid 
som følge av at flere tiltak som reduserer KILE-kostnaden vil bli lønnsomme for 
nettselskapene. V/Ts undersøkelser av betalingsvilje tilsier at nettkundene er villige til å 
betale en noe høyere nettleie for å få økt leveringspålitelighet.  

For å si noe om mulig kortsiktig økning i KILE fra husholdninger kan vi se på hvor mye 
økningen vil utgjøre av total tillatt inntekt for distribusjonsnettet. En økning i KILE fra 
husholdninger på 40-80 prosent vil tilsvare en økning på 0,2-0,5 prosent av estimert tillatt 
inntekt for distribusjonsnettet. Forutsetningene for denne beregningen er vist i Tabell 5. 
Med andre ord forventer vi ikke en økning i nettleie utover 0,2-0,5 prosent. 

Tabell 5 Estimert økning i tillatt inntekt for distribusjonsnett som følge av økt KILE for husholdninger, 
tall i MNOK 

KILE fra husholdninger 2016 142 

Estimert tillatt inntekt, 
distribusjonsnett 2018 

23 248 

Økning i KILE fra husholdninger i 
% 

40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 

Økning i KILE fra husholdninger i 
kr 

57 71 85 99 114 

Økning i % av tillatt inntekt, 
distribusjonsnett 

0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 

Tabell 5 viser at selv om den prosentvise økningen i KILE fra husholdninger er stor, 
utgjør dette kun en liten andel av den estimerte tillatte inntekten i distribusjonsnettet. 
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4 Ny forskriftstekst for kontroll av 
nettvirksomhet § 9-2 

Nedenfor viser vi hvordan vi foreslår at ny forskriftstekst i § 9-2 skal se ut. Teksten er 
vist uten korrigeringer for å gjøre det mest mulig lesbart. Forskriftstekst med 
korrigeringer viste vi ovenfor i kapittel 2. 

§ 9-2. Avbruddskostnader

Spesifikke avbruddskostnader, kP,ref, angitt 2017-kroner per kW for hver 
kundegruppe beregnes for et ikke varslet avbrudd på referansetidspunktet på bakgrunn av 
følgende kostnadsfunksjoner, der t er avbruddets varighet:  

Kundegruppe Kostnadsfunksjon for kP,ref (t = avbruddsvarighet angitt i timer) 

< 1 min ≥ 1 min og 
< 1 timer 

≥ 1 timer og 
< 4 timer 

≥ 4 timer og 
< 8 timer 

≥ 8 timer 

Jordbruk 5,6+16,1*t 5,6+16,1*t 21,4+17,5*(t-1) 74,2+16,1* 
(t-4) 

74,2+16,1*(t-4) 

Industri 38,2 38,2+95,2*t 132.6+92,5* 
(t-1) 

410,3+62,5* 
(t-4) 

660,9+41*(t-8) 

Handel og 
tjenester 

18 31,5+189,2*t 220.3+102.4* 
(t-1) 

572.2+158.8* 
(t-4) 

1162.2+115.1* 
(t-8) 

Offentlig 
virksomhet 

7,9 67,4+127,2*t 194,5+31,4* 
(t-1) 

288,9+58,2* 
(t-4) 

521,5+19,8* 
(t-8) 

Industri med 
eldrevne 
prosesser 

55,1+3,1*t 55,1+3,1*t 55,1+3,1*t 102,3+3,1*t 102,3+3,1*t 

Kundegruppe Kostnadsfunksjon for kP,ref (t = avbruddsvarighet angitt i timer) 

< 1 min ≥ 1 min 
og  

< 2 timer 

≥ 2 timer 
og 

< 6 timer 

≥ 6 timer 
og 

< 12 timer 

≥ 12 timer 
og 

< 24 timer 

≥ 24 timer 
og 

< 72 timer 

≥ 72 timer 

Husholdning 10,7 10,7+13,7
*t

38,4+ 
21,9*(t-2) 

126+13,0 
*(t-6) 

204+20,1
*(t-12) 

445,5+13,3
*(t-24) 

1081,5+ 
13,3 

*(t-72) 
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Referansetidspunktene for de respektive kundegruppene er: 

Jordbruk Husholdning Industri Handel og 
tjenester 

Offentlig 
virksomhet 

Industri med 
eldrevne prosesser 

Torsdag i 
januar kl. 
06:00 

Hverdag i 
januar 
kl. 17:00 

Hverdag i 
januar kl. 
10:00 

Hverdag i 
januar kl. 
10:00 

Hverdag i januar 
kl. 10:00 

Hverdag i januar kl. 
10:00 

Kostnaden (Kj ) for et vilkårlig avbrudd på tidspunkt j, skal beregnes som: 

Kj = kP,ref · fK,m · fK,d · fK,h · Pref 

der 

Kj = kostnad i kr for avbrudd på tidspunkt j 

der 

Pref = avbrutt effekt i rapporteringspunktet dersom tilsvarende avbrudd hadde skjedd på 
referansetidspunktet (kWh/h), se annet ledd 

kP,ref = spesifikk avbruddskostnad (i kr/kW) på referansetidspunktet for en gitt varighet, 
se første ledd 

fK,m = korreksjonsfaktor for avbruddskostnad (i kr) i måned m, se fjerde ledd 

fK,d = korreksjonsfaktor for avbruddskostnad (i kr) på dag d, se femte ledd 

fK,h = korreksjonsfaktor for avbruddskostnad (i kr) i time h, se sjette ledd. 
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Korreksjonsfaktoren fK,m er gitt ved følgende verdier for ulike kundegrupper for 
ulike måneder: 

Måned Jordbruk Husholdning Industri Handel og 
tjenester 

Offentlig 
virksomhet 

Industri med 
eldrevne prosesser 

Januar 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Februar 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Mars 1,10 0,90 0,87 1,00 0,67 1,00 

April 1,10 0,90 0,87 1,00 0,67 1,00 

Mai 0,90 0,80 0,87 1,00 0,67 1,00 

Juni 0,90 0,70 0,86 1,02 0,51 1,00 

Juli 0,90 0,60 0,86 1,02 0,51 1,00 

August 0,90 0,60 0,86 1,02 0,51 1,00 

September 1,00 0,70 0,88 1,06 0,58 1,00 

Oktober 1,00 0,90 0,88 1,06 0,58 1,00 

November 1,10 0,90 0,88 1,06 0,58 1,00 

Desember 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Når avbruddets varighet berører mer enn én av tidsperiodene gitt i kolonne 1, skal 
et vektet gjennomsnitt av korreksjonsfaktorene benyttes. 

Korreksjonsfaktoren fK,d er gitt ved følgende verdier for ulike kundegrupper for 
ulike ukedager:  

Ukedag Jordbruk Husholdning Industri Handel og 
tjenester 

Offentlig 
virksomhet 

Industri med 
eldrevne prosesser 

Hverdag 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Lørdag 1,10 1,15 0,13 0,45 0,30 1,00 

Søn-/ 
helligdager 

1,10 1,15 0,14 0,11 0,29 1,00 

Når avbruddets varighet berører mer enn én av tidsperiodene gitt i kolonne 1, skal 
et vektet gjennomsnitt av korreksjonsfaktorene benyttes. 
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Korreksjonsfaktoren fK,h er gitt ved følgende verdier for ulike kundegrupper for 
ulike klokkeslett:  

Klokkeslett Jordbruk Husholdning Industri Handel og 
tjenester 

Offentlig 
virksomhet 

Industri med 
eldrevne prosesser 

0000–0600 0,80 0,65 0,12 0,11 0,43 1,00 

0600–0800 1,00 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 

0800-0900 0,90 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 

0900–1200 0,90 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 

1200–1600 0,70 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 

1600–1800 1,00 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 

1800–2000 1,00 1,05 0,14 0,30 0,31 1,00 

2000-2100   0,80 1,05 0,14 0,29 0,31 1,00 

2100–2400 0,80 0,80 0,14 0,29 0,31 1,00 

Når avbruddets varighet berører mer enn én av tidsperiodene gitt i kolonne 1, skal 
et vektet gjennomsnitt av korreksjonsfaktorene benyttes. 
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Den totale kostnaden for et avbrudd på et vilkårlig tidspunkt j, skal multipliseres 
med følgende faktor for den respektive kundegruppe dersom avbruddet er varslet:  

Kundegruppe Varslet avbrudd 
– spesifikk avbruddskostnad multipliseres med faktor: 

Jordbruk 0,80 

Husholdning 0,50 

Industri 0,50 

Handel og tjenester 0,70 

Offentlig virksomhet 0,82 

Industri med eldrevne prosesser 1,00 

De totale avbruddskostnadene skal justeres årlig for den generelle pris- og 
kostnadsutviklingen i samfunnet ved bruk av Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks 
(KPI). Avbruddskostnaden ved serier av avbrudd under én og samme driftsforstyrrelse 
beregnes som summen av kostnaden for avbruddene hver for seg, begrenset oppad til 
kostnaden ved ett sammenhengende avbrudd. 

Dersom nettselskap har inngått avtale om individuelle avbruddssatser for 
utbetaling til sluttbruker i henhold til § 9-3, skal avbruddssatsen settes lik den avtalte 
satsen for avbrutt effekt eller ikke levert energi som berører denne sluttbrukeren. 
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