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SAMMENDRAG 

Norges vassdrags- og energidirektorat utarbeider årlig en 
markedsrapport som omhandler utvikling i marginer, 
priser og prisspredning til 'ulike grupper av sluttbrukere 
og nøkkeltall for kraftanskaffelse og engrosmarkedet. 
Denne rapporten er således en indikator for å måle 
virkning av de tiltak som iverksettes for å oppnå 
energilovens formål om en effektiv kraftomsetning. 
Utover dette inneholder rapporten tall for leverandørskifte 
gjennomført i 1999, og prisutvikling for 
husholdningskunder. 

Resultatet av gjennomgangen viser at forskjellen mellom 
pris som tilbys ulike sluttbruker grupper er redusert, 
samtidig som marginene er redusert for leveranser til 
husholdninger og tjenesteytende næring. Det har funnet 
sted en generell prisreduksjon til alle grupper av 
sluttbrukere fra 1997 til 1998. 

I 1999 ble det registrert 143.800 leverandørskifter innen 
husholdnings- og næringsmarkedet i Norge. I 
husholdningsmarkedet ble det gjennomført 123.800 
skifter, som er en økning på 150% fra foregående år. 
Antall sluttbrukere som kjøper kraft fra annen leverandør 
enn den som er dominerende i nettområdet er også 
tiltakende og er nå 202.000. Det foretas flere 
leverandørskifter enn antall kunder som skifter fra/til 
dominerende leverandør, noe som tyder på konkurranse 
også mellom andre leverandører i nettområdet hvor en 
tredje er dominerende. 

Emneord: 
kraftmarked, kraftpriser, marginer, 
sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, 
leverandørskifter, prisutvikling, nærings- og 
husholdningsmarkedet 

NORGES 
VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT 

BIBLIOTEK 



INNHOLDSFORTEGNELSE 

l. BAKGRUNN .................................................................................................................................................. 5 

1.1 ENDRINGER FRA TIDLIGERE UNDERSØKELSER ...................................... 00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 

2. DATA OG METODIKK ............................................................................................................................... 6 

3. KRAFTANSKAFFELSE / ENGROSMARKEDET ................................................................................... 7 

3.1. DATAGRUNNLAG ...................................................................................................................................... 7 
3.2. KRAFTANSKAFFELSESKOSTNAD ............................................................................................................... 7 
3.3. PRIS I ENGROSMARKEDET ....................................................................................................................... 10 

4. SLUTTBRUKERMARKEDET .................................................................................................................. 11 

4.1. DATAGRUNNLAG .................................................................................................................................... 11 
4.2. SALG TIL SLUTTBRUKERE ....................................................................................................................... ]] 

4.3. PRiSUTVIKLING ....................................................................................................................................... 13 

5. MARGINER ................................................................................................................................................. 15 

5.1. FAKTISK MARGIN .................................................................................................................................... 16 
5.2. MARKEDSMARGIN .................................................................................................................................. 16 
5.3. FAKTISK- vs. MARKEDSMARGIN ............................................................................................................. 17 
5.4. UTVIKLING I FAKTISK MARGIN OVER TID ................................................................................................ 18 
5.5. SAMMENSTILLING AV PRISENE I ENGROSMARKEDET OG SLUTTBRUKERMARKEDET ................................ 19 

6. SLUTTBRUKERMOBILITET I NÆRINGS- OG HUSHOLDNINGSMARKEDET .......................... 20 

6.1. METODE ................................................................................................................................................. 20 
6.2. RESULTATER FOR 1999 ........................................................................................................................... 20 

6.2.1. Husholdningsmarkedet ......................................................................................... ......................... 20 
6.2.2. Næringsmarkedet ........................................................................................................................... 25 

6.3 RESULTATER OG UTVIKLING SETT I PERSPEKTIV ..................................................................................... 26 

7. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON .................................................................................................. 30 

VEDLEGG l ........................................................................................................................................................ 31 

VEDLEGG 2 ........................................................................................................................................................ 32 

VEDLEGG 3 ........................................................................................................................................................ 33 

3 



1. Bakgrunn 

Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) markedsrapporter er et viktig bidrag i NVEs 
arbeid med tilsyn av kraftmarkedet, og er en viktig indikator for å måle virkningen av de tiltak 
som iverksettes for å oppnå effektiv kraftomsetning. Store marginer, stor spredning i 
prisbildet eller store forskjeller mellom ulike kundekategorier kan tyde på at markedet ikke 
fungerer-etter intensjonen. Dette er viktige signaler i myndighetenes arbeid med å tilrettelegge 
for markedsbasert omsetning av kraft. 

I henhold til § 4-4 i energilovforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 skal alle omsetnings
konsesjonærer sende inn regnskap til NVE. Virksomhet relatert til aktiviteter vedrørende 
kraftomsetning og kraftoverføring skal innrapporteres. Denne markedsrapporten er utarbeidet 
på grunnlag av innrapportering av økonomisk tall for kraftomsetning i regnskapsåret 1998. 

NVE har siden 1997 foretatt kvartalsvise undersøkelser vedrørende leverandørskifter og 
prisutvikling for sluttbrukere innen husholdningsmarkedet. Fra og med 1999 ble 
undersøkelsen utvidet til også å omfatte leverandørskifter for næringskunder. 

NVE ser på utvikling i antallleverandørskifter og markedsandeler for den dominerende 
leverandøren i nettområdet. Videre samles det inn data vedrørende prisutvikling og 
prisspredning for husholdningskunder for å få et inntrykk av utvikling i markedet. 

1.1 Endringer fra tidligere undersøkelser 

Denne markedsrapporten tar utgangspunkt i priser og volum for kraftomsetningen i engros
og sluttbrukermarkedet for 1998. For undersøkelser utført frem til og med 1996 har man 
basert seg på forventede priser og volum, eller priser på et bestemt tidspunkt. I markeds
rapporten som benyttet grunnlagsmateriale for 1997, og denne undersøkelsen som benytter 
tallmaterial for 1998, baserer man seg på rapporterte tall for hele kalenderåret. 

Formålet med denne undersøkelsen er å finne marginer og priser til ulike grupper av 
sluttbrukere, samt vurdere kostnaden ved kraftanskaffelse i engrosmarkedet. Videre vil vi 
sammenstille prisene i engros- og sluttbrukermarkedet. 

Med virkning fra 1. januar 1998 ble det mulig for alle norske husholdninger å skifte 
kraftleverandør ukentlig. NVE har siden 1997 foretatt kvartalsvise undersøkelser vedrørende 
leverandørskifter. Disse undersøkelsene er gradvis utvidet fra kun å gjelde leverandørskifter 
hos husholdninger, til også å omfatte tilsvarende skifter hos næringskunder samt 
prisutviklingen i de enkelt perioder. 

For første gang presenterer NVE en årsrapport for antallleverandørskifter gjennomført i 1999, 
samtidig som vi oppsummerer den utvikling som har funnet sted i kraftmarkedet. Dette gjøres 
i kapittel 6. 
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2. Data og metodikk 

NVE henter årlig inn data for energiverkenes virksomhet gjennom elverkenes 
regnskapsrapportering til NVE. Denne undersøkelsen bygger på innrapporterte tall 
vedrørende kraftomsetning for 1998. Innsendte regnskapsdata som knytter seg til denne 
virksomheten behandles konfidensielt av NVE, og ingen opplysninger skal kunne henføres til 
det enkelte selskap. Dataene i denne undersøkelsen presenteres derfor på aggregert nivå. De 
samme retningslinjer gjelder for bearbeidelse av tall som innhentes i forbindelse med 
leverandørskifteundersøkelsen som gjennomgås i kapittel 6. 

Aktuelle skjema er vist i vedlegg 1,2 og 3. 

Forbruksavgiften er i år 2000 lik 8,56 ørelkWh, mot henholdsvis 5,94 ørelkWh og 5,75 
ørelkWh i 1999 og 1998. I 1997 var den 5,62 ørelkWh. Merverdiavgiften er uendret fra 
forrige rapport og utgjør fortsatt 23 prosent. Vi gjør oppmerksom på at forbruk i Nord-Troms 
og Finmark er fritatt for forbruksavgift og at husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er 
fritatt for merverdiavgift. All industri og bergverk, samt veksthusnæringen, er også fritatt for 
forbruksavgift. 

Rapporten er todelt, og dette vil også reflekteres i hvordan man fremstiller data. I kapittel 3,4 
og 5 benyttes tall uten avgifter, mens avgiftene inkluderes i kapittel 6. Bakgrunnen for dette er 
at man i første del ønsker å kartlegge marginene i selskapene, og utvikling over tid. Dette i 
motsetning til andre del hvor man fokuserer på det prisbildet som sluttbrukere møter. 

Videre betales forbruksavgift av sluttbruker, samtidig som avgiftsnivåene varierer utfra hvor 
sluttbrukerne er lokalisert, noe som medfører at det blir metodisk tungvint å håndtere i et 
verdikjede perspektiv. 

Videre gjelder 
o Alle kontraktsformer, både kunder som kjøper kraft til flytende priser (tidligere kalt 

tariffkunder) og kunder som har inngått fastpriskontrakter (tidligere kontraktskunder), er 
inkludert i undersøkelsen. 

o InntekterIkostnader og volum er innrapportert av selskapene selv og er oppgitt eksklusive 
overføringskostnader, forbruksavgift og merverdiavgift. Gjennomsnittspriser er beregnet 
ut ifra dette. 

Undersøkelsen omfatter i alt 234 selskaper, og det skilles mellom integrerte selskap, rene 
nettselskap og/eller omsetningsselskap. 

Den kraftpris som sluttbruker betaler består av følgende komponenter: 
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3. Kraftanskaffelse I Engrosmarkedet 

For å kunne si noe om hvilke marginer kraftleverandørene har og for å kunne sammenholde 
prisene i engros- og sluttbrukermarkedet, er det nødvendig å se på innkjøpskostnadene. 

Vi har skilt mellom kraftanskaffelseskostnad og pris i engrosmarkedet. Kraftanskaffelses
kostnaden er beregnet med utgangspunkt i kraftanskaffelsesporteføljen til omsetnings
selskaper som har salg til sluttbrukere, og inkluderer internt kjøp fra egen produksjon. 
Kraftanskaffelseskostnaden gir dermed et uttrykk for hvilken pris leverandører i 
sluttbrukermarkedet har anskaffet kraften til. Ved beregning av marginer ved salg til ulike 
grupper av sluttbrukere er det denne prisen som er benyttet. 

Pris i engrosmarkedet inkluderer ikke kjøp fra egenproduksjon (interne leveranser) og 
energikjøp i forbindelse med deleierskap, fordi prisen som oppgis ofte vil være forskjellig fra 
prisen et annet selskap hadde måtte betale for kraften. Engrosprisen gir dermed et bilde av 
gjennomsnittlig pris ved kraftanskaffelse i markedet i regnskapsåret, og inkluderer både 
tidligere inngåtte og nye kontrakter samt kjøp i elspotmarkedet. Ved beregning av 
gjennomsnittspris i engrosmarkedet inngår alle aktører som kjøper kraft i engrosmarkedet for 
å selge videre i engros- og/eller sluttbrukermarkedet. 

3. 1. Datagrunnlag 

Norges vassdrags- og energidirektorat henter årlig inn data for energiverkenes virksomhet 
gjennom elverkenes regnskapsrapportering. Skjema for utfylling av data som er benyttet i 
undersøkelsen er vist i vedlegg. 

Ved beregning av kraftanskaffelseskostnad er tall fra skjema i vedlegg 1: "Note 10.1, 
Kraftomsetning; energikjøp" benyttet. 

Ved beregning av gjennomsnittspris i engrosmarkedet inngår i tillegg data for 
produksjonsvirksomhetens kjøp i engrosmarkedet. Skjema hvor data er hentet fra vises i 
vedlegg 2: "Note 10.2, Produksjon; energikjøp". 

3.2. Kraftanskaffelseskostnad 

Faktisk kraftanskaffelseskostnad er gjennomsnittlig pris for en portefølje basert på faktisk 
porteføljesammensetning. 

Ved beregning er kjøp av regulerkraft holdt utenfor, da dette kun benyttes til å tilpasse 
selskapenes faktiske uttak/produksjon med anmeldt uttak/produksjon. 

Priser og marginer for 1998 som gjengis i undersøkelsen er før det er tatt hensyn til handel 
med finansielle instrumenter. Den faktiske kostnaden samsvarer ikke nødvendigvis med 
kostnaden som er beregnet her, da handel med finansielle kontrakter i høy grad kan endre 
dette bildet. Det reelle økonomiske bildet for elverkene kan derfor avvike fra det bildet 
undersøkelsen gir. 
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Anskaffelse av kraft er splittet opp i fire kategorier: 
• internt kjøp fra produksjon 
• bilaterale kontrakter (innenlands) 
• kjøp fra Nord Pools Elspotmarked 
• kjøp fra utlandet og annet kjøp. 

For 1998 er gjennomsnittlig kraftanskaffelseskostnad 13,44 ørelkWh, og undersøkelsen 
omfatter et volum lik 144.3 TWh. 

Kategori/år 1998 1997 
TWh Gj. snitt øre/kWh TWh Gj. snitt øre/kWh 

Egenproduksjon 43,3 11,33 76,4 13,33 
Bilaterale kontrakter 56,5 15,55 80 16,91 
Kjøp i elspotmarkedet 34,7 12,4 28,2 14,75 
Annet kraftkjøp 9,8 14,19 4,3 17,66 
Totalt 144,3 13,44 188,9 15,16 

Tabell 3.1: Kraftanskaffelse 1 1997 og 1998. 

Sammensetningen av den samlede kraftanskaffelsen er illustrert på figuren nedenfor: 

Figur 3.2: Kraftanskaffelsen prosentvis fordelt. 

Det fremgår av tabell (3.1) og figur (3.2) ovenfor at volum omsatt i 1998 er redusert fra 188,9 
til 144,3 TWh, og at gjennomsnittsprisen er redusert fra 15,16 til 13,44 ørelkWh. Samtidig 
fremgår det at fordelingen av hvordan kraften anskaffes er endret. 

Når det gjelder reduksjon i volum, som utgjorde 23,6% fra 1997 til 1998, kan dette være 
resultat av flere forhold. For det første kan det skyldes omlegging av rapporteringen, hvor 
1997 var det første året uten at finansielle kontrakter skulle inkluderes her, og at man i 1998 
har fått en "bedre" rapportering utfra dette forholdet. Et annet moment kan være at man i 1997 
omsatte fysiske kontrakter flere ganger før de gikk til levering, mens slikt kjøp og salg nå i 
større grad faller innenfor det finansielle markedet. 

Foruten reduksjon i volum, er det også interessant å merke seg at man har fått en endring i 
hvordan kraften anskaffes. I 1997 utgjorde egenproduksjon og bilaterale kontrakter 
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henholdsvis 40,5% og 42,35% av kraftanskaffelsen, mens tilsvarende tall for 1998 var 30% 
og 39,2%. Når det gjelder andelen anskaffet gjennom spotmarkedet er denne økt fra 15% til 
24% fra 1997 til 1998. 

En større andel av kraftanskaffelsen foregår altså nå i åpne markeder, fremfor i lukket 
distribusjon fra egenproduksjon og bilaterale kontrakter som inngås mellom to parter. Dette 
kan skyldes at stadig flere selskap, som driver produksjon og omsetning, opererer uavhengig 
av hverandre og at man således har skilt virksomhetsområdene. Dette vil i praksis bety at 
produksjonsselskapet selger sin produksjon på spotmarkedet, og at omsetningsselskapet 
kjøper i spotmarkedet. Sammenligner vi endringen i disse to kategoriene av kraftanskaffelse 
finner vi at andel som ble anskaffet fra egenproduksjon gikk fra 40,6% til 30%, mens andelen 
for elspotmarkedet er økt fra 15% til 24%. 

Når det gjelder gjennomsnittsprisen er denne redusert fra 15,16 til 13,44 ørelkWh. Dersom vi 
ser nærmere på gjennomsnittsprisen for ulike kategorier for begge år, finner vi at det har vært 
en generell prisreduksjon slik at det ikke er spesielle utslag innen en enkelt kategori som 
påvirker. 

Internt kjøp fra produksjon 

Intern kjøp fra produksjonen er omsetningens kjøp fra egen kraftproduksjon. Elverkenes 
verdivurdering av egenproduksjonen kan variere på grunn av ulik av organisasjonsstruktur. 
Prisen som er oppgitt på denne kraften vil variere fra faktiske kostnader forbundet med å 
produsere kraften til markedspris. 

Bilaterale kontrakter 

Energikjøp skal spesifiseres på bilaterale kontrakter avhengig av kontraktens løpetid, hvor en 
skiller mellom kontrakter med løpetid inntil l år, l til 5 år og kontrakter som har løpetid over 
5 år. Dette omfatter både fastpriskontrakter og kontrakter knyttet opp mot elspotmarkedet. 

Kjøp i elspotmarkedet 

Kjøp i elspotmarkedet rapporteres under denne kategorien. Som oftest vil kjøp i 
elspotmarkedet være sikret/dekket opp i det finansielle terminmarkedet. Dermed vil 
eksponeringen mot elspotmarkedet ikke nødvendigvis være så stor som de 24% som kommer 
frem i undersøkelsen. 

Annet kraftkjøp 

Kraftkjøp som det har vært vanskelig å plassere / ikke dekkes av de øvrige kategoriene inngår 
her. 
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3.3. Pris i engrosmarkedet 

234 selskaper inngår i datagrunnlaget, noe som er en økning på fem selskap fra 1997. Dette 
omfatter rene produsenter, rene omsetnings selskaper og selskaper som driver både produksjon 
og omsetning. Det er dermed ikke kun siste gangs omsetning avengroskraft som inngår, og 
totalt tilgjengelig volum i engrosmarkedet omsettes flere ganger. 

Ved beregning av gjennomsnittlig pris i engrosmarkedet er kjøp av regulerkraft holdt utenfor, 
da dette kun benyttes til å tilpasse selskapenes faktiske uttak/produksjon med det 
uttak/produksjon som er anmeldt. 

Bilaterale kontrakter, kjøp i Nord Pools Elspotmarked, kjØp fra utlandet og annet kraftkjøp 
inngår ved beregning av gjennomsnittspris i engrosmarkedet. De ulike kategoriene er 
beskrevet ovenfor. Kjøp fra egenproduksjon (interne leveranser) og energikjøp i forbindelse 
med deleierskap er ikke inkludert fordi prisen som oppgis ofte vil være forskjellig fra prisen et 
annet selskap hadde måtte betale for kraften. 

Som tidligere nevnt er priser og marginer for 1998 som gjengis i denne undersøkelsen før 
handel med finansielle instrumenter er tatt hensyn til. Den faktiske kostnaden samsvarer 
derfor ikke nødvendigvis med kostnaden som er beregnet her, da handel med finansielle 
kontrakter i høy grad kan endre dette bildet. Det reelle økonomiske bildet for elverkene kan 
derfor avvike fra det bildet undersøkelsen gir. Alle finansielle kontrakter skulle fra og med 
1997 holdes utenfor ved utfylling av noter for kraftkjøp i regnskapsrapporteringen til NVE. 
Enkelte selskap har ført opp finansielle avtaler, og for de tilfeller hvor dette er oppdaget er 
disse trukket ut. 

Materialet omfatter et volum på 109,8 TWh. Beregnet gjennomsnittspris i engrosmarkedet for 
1998 er 14,2 ørelkWh. Tilsvarende volum og pris i 1997 var 121,4 TWh og 16,22 ørelkWh. 
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Figur 3.3: Utviklingen i engrosprisen 
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4. Sluttbrukermarkedet 

Med salg til sluttbruker menes alle avtaler som er inngått med husholdninger (inkl, jordbruk) 
og næringskunder. Markedet er inndelt i to delmarkeder; markedet for husholdninger og 
markedet for næringskunder. Næringskunder er videre oppdelt i kategoriene industri og 
tjenesteytende næring. Kraftintensiv industri og treforedling er ikke inkludert i undersøkelsen, 
da en stor del av leveransene til disse kundene fortsatt er langsiktige industrikontrakter med 
priser fastsatt av Stortinget. 

4.1" Datagrunnlag 

Vedlegg 3' "Note 1.1, Kraftomsetning, salg av kraft til sluttbrukere" er benyttet ved beregning 
av gjennomsnittspriser til sluttbrukere. 

Undersøkelsen omfatter i underkant av 200 selskap som har salg til sluttbrukere. 

4.2. Salg til sluttbrukere 

Tabellen nedenfor viser fysisk salg til sluttbruker, gjennomsnittspris og standardavvik 
Beregnet pris er gjennomsnittspris til kundegruppen. 

En mulig feilkilde kan være at enkelte selskaper har feilført deler av salg til industrien som tas 
ut på høyere nettnivåJegne linjer som engrossalg, og ikke rapportert dette som salg til 
sluttbrukere. 

I gruppen "husholdninger" inngår følgende poster fra vedlegg 3: "Note 1.1, Kraftomsetning, 
salg av kraft til sluttbrukere": Husholdninger, jordbruk, skogbruk og fiske, drivhus/veksthus, 
hytter og fritidshus og annet bruk. 

I gruppen "tjenesteytende næring" inngår postene varehandel, hotell og restaurantvirksomhet, 
bank og forsikringsvirksomhet, offentlig forvaltning, undervisning, helse og sosialtjenester, 
tjenesteyting ellers, post og telekommunikasjon, jernbane/forstadsbane, hjelpevirksomhet for 
transport og gate og veilys. 

I gruppen "industri" inngår postene bergverksdrift og oljeutvinning, annen industri, 
fjernvarmeverk og bygge- og anleggsvirksomhet. 

Kraftintensiv industri og treforedling omfattes som tidligere nevnt ikke av rapporten. 

,--_. __ ... _ ... _----- -- _._._--_._---------- .... _-----_._- ------------------

Volum TWh 
Salgspris 
Standardavvik 

Husholdninger Tjenesteytende Industri 
næring 

35,50 21,52 11,08 
16,91 16,48 16,l7 
3,38 2,38 3,05 

-- ------------------------------

Tabell 4.1: Volum, salgspris og standardavvik til sluttbrukere 1998. 
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Husholdninger Tjenesteytende Industri 
næring 

Volum TWh 35,20 20,60 10,7 
Salgspris 20,91 19,88 17,99 
Standardavvik 4,01 3,32 3,53 

Tabell 4.2: Volum, salgspris og standardavvik til sluttbrukere 1997. 

Sammenligner vi tallene for 1997 og 1998 ser vi at salgspris er redusert for alle kategorier, og 
at dette også gjelder standardavviket. Når det gjelder volumstørreisen til de ulike 
sluttbrukerne er det kun mindre endringer for husholdninger. 

Standardavviket viser variasjonen i elverkenes pristilbud. 

Grafen nedenfor viser hvor stor andel av volumet som har vært omsatt til hvilken pris i 1998: 
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Figur 4.3: Prisspredning for ulike kundegrupper 1998 

Undersøkelsen viser at det fremdeles er ulikheter mellom pris som tilbys industri og 
husholdningskunder. I rapporteringsskjema for spesiflkasjon av salg til sluttbrukere oppgis 
ikke salg fordelt på kontrakts typer. Vi kan derfor ikke si noe om ulikhetene skyldes ulik 
porteføljesammensetning eller forskjeller i prisfastsettelse på kontrakter til de ulike 
kategoriene. En årsak kan være at industrien har en gunstigere uttaksprofll og mulighet til å 
tilpasse forbruket til prisendringer over døgn og år. Kurvenes utseende kan tyde på at deler av 
industrien fortsatt har kontrakter som er lavt priset. Dette kan være eldre kontrakter, og 
ulikhetene vil da kunne jevne seg ut over tid. 
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4.3. Prisutvikling 
Gjennomsnittspriser til ulike kundegrupper i 1998 sammenlignet med tilsvarende priser for 
1996 og 1997. 

Husholdninger Tjenesteytende Industri 
næring 

Salgspris.1996 [øre/kWh] 19,56 17,49 18,09 
Salgspris 1997 [øre/kWh] 20,91 19,88 17,99 
Salgspris 1998 [øre/kWh] 16,91 16,48 16,17 

Tabell 4.4: Priser til sluttbrukere 1996, 1997 og 1998. 

Salgspris til husholdninger i 1997 lå 1,35 ørelkWh over prisen i 1996, og tilsvarende 
differanse for tjenesteytende næring var i 19972,39 ørelkWh. For industrikunder var prisen 
marginalt lavere i 1997 enn i 1996. Sammenligner vi med 1998 ser vi at prisene til alle 
kategorier er redusert, og tilpasset seg på noenlunde samme nivå. 
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Figur 4.5: Priser etter næring - 1996 - 1998 
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Vi har ovenfor fokusert på priser til sluttbruker. Dersom vi nå sammenligner prisen i 
spotmarkedet for årene 1996 - 1998, ser vi av figur 4.6 nedenunder at spotprisen i 1996 var 
klart høyere enn tilsvarende for årene 1997 og 1998. Gjennomsnittlig pris i spotmarkedet var i 
1996 lik 25,7 ørelkWh, mens den var henholdsvis 13,5 og 11,6 ørelkWh i 1997 og 1998. 
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Figur 4.6: Utvikling i spotpris i 1996, 1997 og 1998. 

Som tidligere nevnt er ikke salg til sluttbrukere fordelt på kontrakts typer. I august 1997 
foretok NVE imidlertid en markedsundersøkelse for 1997 basert på forventede priser og 
volumer for hele året (NVE-publikasjon nr. 18, 1997: Markedsundersøkelsen 1997). 
Resultatene fra denne undersøkelsen viste at andelen av kontrakter knyttet opp mot elspotpris 
er høyere for industri enn for husholdninger og tjenesteytende næring. Imidlertid har en stor 
andel husholdninger variable priskontrakter. 

Figuren nedenfor viser spotprisutvikling sammenlignet med variable kraftpriser til 
husholdning i perioden 1996-98: 

Figur 4.7: Variable kraftpriser til husholdninger sarnrnenlignet med utviklingen i spotprisen 
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5. Marginer 

Et velfungerende marked er betegnet av at aktørene kun sitter igjen med en "normal" avanse, 
eller margin, som skal dekke faste kostnader og andre driftskostnader for eksempel kostnader 
forbundet med markedsføring, kundebehandling, administrasjon osv. Avansen skal relateres 
til risikoen som finnes i markedet. Dersom avansen er høyere enn normalt kan dette tyde på at 
markedet ikke fungerer og at aktørene utøver markedsmakt. I kraftmarkedet vil avansen 
kunne betegnes som forskjellen mellom innkjøpspris (evt. produksjonskostnad) og salgspris 
for kraften. 

Avhengig av hvilke priser som legges til grunn kan vi snakke om to forskjellig marginer: en 
faktisk margin og en markedsmessig margin. Den faktiske marginen viser hvor stor avanse en 
kraftleverandør har, gitt leverandørens faktiske kraftanskaffelsesportefølje. Denne marginen 
viser hva de eksisterende leverandørene kan tjene på bakgrunn av historiske oppdeknings
strategier og kontraktsinngåelser. 

En markedsmessig margin vil derimot si noe om hvilken margin en leverandør kunne 
oppnådd ved å dekke seg opp 100% i markedet en gitt dato. Om en leverandør har en 
gjennomsnittlig kraftanskaffelseskostnad på 20 ørelkWh, mens markedsprisen er på 16 
ørelkWh tilsier dette at markedet vurderer kraften til en lavere pris enn leverandøren selv har 
klart å anskaffe den til. Dermed kan en ny leverandør etablere seg, kjøpe rimeligere kraft og 
selge i markedet. Dersom førstnevnte leverandør solgte kraften til en gjennomsnittlig pris på 
23 ørelkWh vil faktisk margin være 3 ørelkWh. Derimot kunne en ny leverandør kjøpe inn 
kraft til 16 øre, noe som ville gitt en margin på 7 Øre gitt at prisene ikke ble presset ned. Den 
markedsmessige marginen er derfor 7 ørelkWh i dette tilfellet. 

Begrunnelsen for å benytte disse to begrepene er at dersom den markedsmessige marginen 
over tid er høyere enn den faktiske på kort sikt burde nye aktører kunne etablere seg i 
markedet og selge kraft rimeligere enn de etablerte selskapene. Konkurransen vil på denne 
måte presse ned prisene til sluttbruker. En slik situasjon oppstod i de første årene etter 
dereguleringen av elektrisitetsmarkedet i 1991, noe som bidro til at konkurransen kom i gang. 
På lang sikt vil markedsmarginen og faktisk margin nærme seg hverandre (konvergere). 

Kontrakter som inngår i kraftanskaffelsesporteføljen for en gitt periode kan være inngått på 
mange ulike tidspunkt. Det samme gjelder kontrakter som inngår i salgsporteføljen. Tidspunkt 
for oppbygging av kraftanskaffelsesportefølje og salgsportefølje vil også være ulikt. En 
salgskontrakt som ble vurdert til å ha en høy markedsmargin ved tidspunktet for 
kontraktsinngåelse kan bidra til en lav margin i kontraktsperioden. Dette både sett i forhold til 
spotpris og kraftanskaffelsesportefølje for samme periode. Dersom leverandøren for hver 
kjøpskontrakt inngår en salgskontrakt med lik varighet, vil marginen ved tidspunktet for 
kontraktsinngåelsen være lik marginen i kontraktsperioden. 

De marginene som er beregnet her tar ikke hensyn til hva marginen var ved tidspunkt for 
kontraktsinngåelse, og gir derfor kun et bilde av gjennomsnittlig margin i regnskapsåret. 
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5.1. Faktisk margin 

Den beregnede marginen er gjennomsnittlig oppnådd margin for 1998. Alle kontrakter i 
kraftanskaffelsesporteføljen inngår, også kontrakter inngått før 1998. En sammenstilling av 
anskaffelseskostnader og salgspriser viser hvilke marginer som oppnås for de ulike 
kundegruppene. 

Husholdninger Tjenesteytende Industri 
næring 

Salgspris 16,91 16,48 16,17 
Kraftanskaffelseskostnad 13,44 13,44 13,44 
Faktisk margin 3,47 3,04 2,73 

Tabell 5.1: Faktiske marginer 1998 

Marginen for salg av kraft er størst for salg av kraft til husholdninger og lavest for salg av 
kraft til industrien. Dette kan forklares med ulikt volumuttak og forbruksprofil for de ulike 
kundegruppene, men også med fordelaktige kraftkontrakter for lokal industri. 

Sammenligner vi med tilsvarende tall for 1997, finner vi at den faktiske marginen er redusert 
for alle kategorier av sluttbrukere. Dette er en følge av at kraftanskaffelseskostnaden er 
redusert med 1,72 ørelkWh, mens salgsprisen er redusert med mellom 1,82 og 4 ørelkWh. 

Husholdninger Tjenesteytende Industri 
næring 

Salgspris 20,91 19,88 17,99 
Kraftanskaffelseskostnad 15,16 15,16 15,16 
Faktisk margin 5,75 4,72 2,83 

Tabell 5.2: Faktiske marginer 1997 

Ser vi nærmere på utviklingen i marginen fra 1997 til 1998 er denne redusert med 2,28 
ørelkWh for husholdninger. Tilsvarende tall for tjenesteytende næring er reduksjon på 1,68 
ørelkWh, mens tilsvarende reduksjon var 0,1 ørelkWh for industri. 

5.2. Markedsmargin 

Med markedsmargin menes marginen mellom markedspris og faktisk salgspris. Ved 
beregning av markedsprisen er det nødvendig å gjøre visse forutsetninger om forbruksprofil 
hos kundene. Det forutsettes her at industri har hatt flatt forbruk over året, mens 
tjenesteytende næringer og husholdninger har en normal forbruksprofil. Ved beregning av 
gjennomsnittlig markedspris for tjenesteytende næringer og husholdninger i 1998 er det 
benyttet timesverdier i Elspotmarkedet vektet med Viken Energinetts justerte 
innmatingsprofil. Gjennomsnittlig markedspris for industri er satt til gjennomsnittlig 
times verdi i Elspotmarkedet. 

Markedsmarginen er her beregnet i ettertid basert på markedets prising av kraften time for 
time, og gir et bilde på hvilken gjennomsnittsmargin kraftleverandøren ville oppnådd ved 
oppdekning i elspotmarkedet. Dette tilsvarer en flat forbruks profil. 
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Husholdninger Tjenesteytende Industri 
næring 

Salgspris 16,91 16,48 16,17 
Markedspris 12,70 12,70 11,64 
Markedsmargin 4,21 3,78 4,53 

Tabell 5.3: Markedsmargmer 1998. 

Marginen ved salg av kraft er størst for industri, og lavest for salg til tjenesteytende næring. 

Foretar vi en tilsvarende sammenligning av 1997 og 1998, som ved faktisk margin, finner vi 
at markedsmarginen er redusert med henholdsvis 2,01 ørelkWh og 1,41 ørelkWh for 
husholdninger og tjenesteytende næring. Når det gjelder industrien er markedsmarginen økt 
fra 4,49 til 4,53 ørelkWh, altså 0,04 ørelkWh. Dette skyldes at markedsprisen er redusert mer 
enn salgsprisen for industrikunder, noe som med bakgrunn i de antakelser som er gjort for 
forbruk av industrikunder, kan spores tilbake til lavere elspotverdier. 

Husholdninger Tjenesteytende Industri 
næring 

Salgspris 20,91 19,88 17,99 
Markedspris 14,69 14,69 13,50 
Markedsmargin 6,22 5,19 4,49 

Tabell 5.4: Markedsmarginer 1997. 

5.3. Faktisk- vs. markedsmargin 
Dersom vi nå foretar en sammenligning av faktisk- og markedsmargin, finner vi at sistnevnte 
er høyere både i 1997 og 1998. Differansen er imidlertid størst i 1998. 

Tabellen viser at gjennomsnittlig markedsmargin i 1998 gjennomgående ligger over den 
faktiske marginen. Differansen mellom markedsmarginen og den faktiske marginen er høyere 
for industrien enn for husholdninger og tjenesteytende næring. 

Husholdninger Tjenesteytende Industri 
næring 

Markedsmargin 4,21 3,78 4,53 
Faktisk margin 3,47 3,04 2,73 
Differanse margin (marked-faktisk) 0,74 0,74 1,8 

Tabell 5.5: Faktisk- vs. markedsmargin 1998 

Husholdninger Tjenesteytende Industri 
næring 

Markedsmargin 6,22 5,19 4,49 
Faktisk margin 5,75 4,72 2,83 
Differanse margin (marked-faktisk) 0,47 0,47 1,66 

Tabell 5.6: Faktisk- vs. markedsmargin 1997 

Av figur 5.5 og 5.6 ovenfor ser vi at differansen mellom faktisk- og markedsmargin for 
husholdninger og tjenesteytende næring økte med 0,27 ørelkWh fra 1997 til 1998, mens 
tilsvarende økning for industrikunder var 0,14 ørelkWh. 
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På spørsmål om hva denne differanse marginen sier oss, så kan man forstå dette som en 
"risiko-premie" for kraftomsettere som kjøper kraft til markedspris i spotmarkedet fremfor fra 
egen produksjon. Med andre ord betales en premie for mindre risiko mht. oppdekning i 
spotmarkedet. En aktør som kun handler i spot er utsatt for en større risiko med hensyn til 
prisvariasjoner, fremfor en som kjøper fra egen produksjon eller via bilaterale avtaler. 
Størrelsen på denne vil imidlertid også være avhengig av hvilken kontraktsportefølje selskapet 
har med-sine avtakere (sluttbrukere). En annen forklaringsfaktor kan være bindinger fra 
tidligere inngåtte langsiktige kontrakter. 

5.4. Utvikling i faktisk margin over tid 
Praksis for utfylling av den økonomiske og tekniske rapporteringen til NVE er noe endret fra 
1996 til 1997 med hensyn på føring avenergikjøp. I 1996-rapporteringen skulle opprinnelig 
verdi av bilaterale kontrakter korrigeres for gevinst eller tap på sikring av bilaterale avtaler. I 
1997 og 1998 rapporteringen skulle alle finansielle kontrakter holdes utenfor. 

Priser og marginer for 1998 og 1997 som gjengis i undersøkelsen er før handel med 
finansielle instrumenter er tatt hensyn til. For 1996 er priser og marginer korrigert for gevinst 
eller tap på sikring av bilaterale avtaler. 
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Figur 5.7: Utvikling i faktiske marginer 1996 - 1998 

For 1996 var marginen for leveranser til industri/tjenesteytende næring negativ, mens 
tilsvarende margin for leveranser til husholdninger var positiv. 

For 1997 ser vi at begge marginer er positive, men at marginen fortsatt er høyere ved salg til 
husholdning enn til tjenesteytende næring/industri. Dette kan tilsi at husholdningskunder 
subsidierer næringskunder. Differansen mellom marginen for leveranser til industrien og 
leveranser til husholdning er redusert fra 1,87 ørelkWh i 1996 via 1,68 ørelkWh i 1997, til 
0,53 ørelkWh i 1998. 

At marginen til industrilnæringskunder fremdeles er lavere enn for husholdningskunder kan 
blant annet forklares med ulik uttaksprofil og volum. 

En annen årsak til lavere margin ved salg til industri/næringskunder enn ved salg til 
husholdninger i 1997 og negativ margin ved salg til industri/næringskunder i 1996, kan være 
at industrien fortsatt har kontrakter som er lavt priset. Dette kan være eldre kontrakter. Når det 
gjelder 1996 var dette året med "kraftkrisen", hvor man opplevde høye kraftpriser. Innen 
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kategorien husholdningskunder er prissettingen mer fleksibel enn for industri/næringskunder, 
og dette kan forklare at faktisk margin for sistnevnte kategori var negativ i 1996. 

5.5. Sammenstilling av prisene i engrosmarkedet og sluttbrukermarkedet 

Gjennomsnittsprisen i engrosmarkedet er beregnet til 14,2 ørelkWh for 1998, jfr. kapittel 3.3. 
Tilsvarende pris for 1996 er 18,98 ørelkWh, og for 1997 lik 16,22 ørelkWh. 

Gjennomsnittsprisen i sluttbrukermarkedet er 16,91 ørelkWh for husholdningskunder og 
16,38 ørelkWh for industri/tjenesteytende næring i 1998. Tilsvarende priser for de to 
kategoriene var i 1996 henholdsvis 19,56 ørelkWh og 17,69 ørelkWh, og i 1997 henholdsvis 
20,91 ørelkWh og 19,2 ørelkWh. 

Legg merke til at vi nå har slått sammen kategoriene tjenesteytende næring og industri til en 
kategori, og foretatt nye beregninger. 

1996 1997 1998 

[) Husholdninger 

Il Industri/nærings 
kunder 

O Engrospris 

Figur 5.8: Priser i engros- og sluttbrukermarkedet 

Pris til næringskunder ligger under engrosprisen i 1996. Slik situasjonen var i 1996 tapte 
elverkene penger på å selge kraft til næringskunder. Videre viser figuren at marginen mellom 
engrosprisen og prisen til husholdnings- og næringskunder var positiv i 1997 og 1998. 
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6. Sluttbrukermobilitet i nærings- og husholdningsmarkedet 

NVE foretar hvert kvartal undersøkelser med fokus på skifte av kraftleverandør og 
sluttbrukermobilitet. 

6.1. Metode 
NVE kontaktet hvert kvartal i 1999 de 37 største distribusjonsnettene i Norge. 

NVE stilte spørsmål om hvor mange kunder som har skiftet kraftleverandør, hvor mange 
kunder det er totalt i nettet og hvor stor andel av kundene som kjøper kraft hos den 
dominerende kraftleverandøren. Dominerende kraftleverandør vil si den leverandør i nettet 
som har høyest markedsandel, og gjennomgående er denne aktøren identisk med, eller har 
eier- eller kontraktsmessig binding til, den tradisjonelle leverandøren i et område. Slik sett vil 
for eksempel Oslo Energi AS være den dominerende aktøren i nettet som eies og drives av 
Viken Energinett AS. 

Kraftpriser for dominerende kraftleverandør i hvert enkelt nett område hentes inn fra 
Konkurransetilsynets oversikter. Prisene som benyttes er variabel pris i leverandørenes lokale 
nettområde til husholdningskunder. Det er ikke innhentet informasjon om pristilbud til 
næringskunder . 

Undersøkelsen omfatter ca. 70 % av husholdninger og hytter/fritidsboliger, og ca 83% av 
næringskundene i Norge. Totalt finnes det ca. 2,2 millioner husholdninger og 
hytter/fritidsboliger, og 257.000 næringskunder i Norge. Nøkkeltallene fra undersøkelsen er 
derfor skalert opp med 1,43 for husholdninger og med 1,2 for næringskunder, for således å 
representere hele landet. 

Disse tallene er hentet fra selskapenes økonomiske og tekniske rapportering til NVE og utgjør 
for næringsmarkedet antall abonnenter i kategorien "næring" tilknyttet regionalnett og 
distribusjonsnett. For husholdningsmarkedet er antall abonnementer i kategorien 
"husholdninger og jordbruk" og "fritidsboliger" tilknyttet distribusjonsnett. I undersøkelser før 
1999 har antall skifter blitt skalert opp med utgangspunkt i 2 mill. husholdningskunder. 
Tallene er således ikke helt sammenlignbare. 

6.2. Resultater for 1999 
Det ble i 1999 foretatt totalt 143.800 leverandørskifter innen sluttbrukermarkedet i Norge, 
fordelt på 123.800 i husholdningsmarkedet og 20.000 innen næringsmarkedet. Totalt er det 
ca. 2,5 millioner sluttbrukere innen denne kategorien, noe som tilsier at totalt 5,75% av 
sluttbrukerne innen disse kategoriene har byttet kraftleverandør i løpet av året. 

Når det gjelder sluttbrukere som har en annen kraftleverandør enn den som er den 
dominerende i området, omfatter dette omtrent 202.000 sluttbrukere fordelt mellom 
husholdnings- og næringsmarkedet med henholdsvis 160.000 og 42.000 sluttbrukere. 

6.2.1. Husholdningsmarkedet 
I perioden 4. januar 1999 til 2. januar 2000 ble det registrert 123.800 leverandørskifter, disse 
er fordelt gjennom året som illustrert nedenfor. Antall husholdninger og hytterlfritidsboliger 
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som har en annen kraftleverandør enn den dominerende i nettet (dvs. tradisjonelle leverandør) 
er pr 2. januar 2000 omtrent 160.000, noe som utgjør ca. 7% av det totale antall sluttbrukere. 
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Figur nr. 6.1: Utvikling i antallleverandørskifter og antall husholdninger som har en annen 
leverandør enn den dominerende i nettornrådet. 

Av figur 6.1 ser vi at bytte aktiviteten innen husholdningsmarkedet er sesongbetont, hvor den 
største byttetrafikken finner sted i 3. kvartal. Imidlertid ser vi at antall kunder med annen 
kraftleverandør enn den som er dominerende i nettornrådet øker, men mindre enn antall 
skifter. Dette betyr at enten skifter flere sluttbrukere mellom andre leverandører, eller at 
antallet kunder som skifter fra den dominerende leverandøren overstiger det antallet som 
skifter tilbake. 

For året 1999 som helhet ble det foretatt 123.800 leverandørskifter, og antall som har en 
annen leverandør enn den dominerende økte fra 90.300 til 160.000. Med andre ord en økning 
på 69.700 husholdninger. Dersom vi tar hensyn til antall tapte kunder for dominerende 
leverandører tilsier dette at 54.100 leverandørskifter var skifter mellom ikke-dominerende 
kraftleverandører, evt. at de dominerende leverandørene mistet 96.750 kunder og fikk 27.750 
tilbake. Tendensen for året 1999 er at de dominerende kraftleverandørene mister 
markedsandeler. 

Når vi ser nærmere på markedsandelen til den dominerende leverandør i det enkelte av de 37 
utvalgte nettområdene finner vi at denne varierer mellom 79% og 99%. Ved utgangen av 
fjerde kvartal hadde det enkelte nettselskap i undersøkelsen i gjennomsnitt en markedsandel 
lik 93%. 
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Figur 6.2: Gjennomsnittlig markedsandel for 1999 for dominerende leverandør innen det 
enkelte nettområde. 

Prisutvikling i husholdning markedet i 1999 

Prisutviklingen, både innen spotmarkedet og for priser tilbudt husholdninger, viser at det kun 
periodevis er slik at spotpris korrigert for avgifter overstiger volumveid variabel pris til 
husholdninger. Dette medfører at for kraftleverandørene foreligger det en positiv margin ved å 
selge kraften til husholdninger fremfor å selge den over kraftbørsen. 
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Figur 6.3: Volumveid pris til husholdninger og spotpris korrigert for avgifter 1999. 
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PRISSPREDNING 

Antallleverandørskifter må sammenholdes med kraftprisene generelt, og med spredningen av 
kraftprisene spesielt. For å få et bilde av prisspredningen viser vi i figur 6.5 fire forskjellige 
grafer, som illustrerer utviklingen i prisspredningen ved utgangen av alle kvartal. Videre 
illustrerer vi i figur 6.6 utviklingen prisspredningen for husholdninger i de ulike kvartal. 

Når det gjelder prisintervallene som det eksisterer observasjoner i, så kan de illustreres 
sammen med gjennomsnittspris for samme dato: 

Dato Prisintervall 

5. april 1999 21-30 øre/kWh 
5. juli 1999 18-28 øre/kWh 
4. oktober 1999 21-29 øre/kWh 
2. januar 2000 27-35 øre/kWh 

*Forbruksavgiften utgjør 5,94 ørelkWh. 
**Forbruksavgiften utgjør 8,56 ørelkWh. 

Gjennomsnittspris 

25,09 øre/kWh* 
20,27 øre/kWh* 
25,50 øre/kWh* 
31,90 øre/kWh** 

Tabell 6.4: Prisintervall og gjennomsnittspris ved utgangen av kvartalet. 
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Figur 6.5: Prisspredning for husholdninger 

Figuren ovenfor illustrerer grafisk tallene som er hentet fra tabell 6.4, hvor vi ser på 
situasjonsbildet for prisintervallene for tilbudt kraftpris, samt gjennomsnittspris for 
husholdninger i de samme tidspunkt. 
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Figur 6.6: Gjennomsnittlig prisspredning for husholdninger fordelt etter kvartal. 

I motsetning til tabell 6.4 og figur 6.5 som kun ser på situasjon i et bestemt tidspunkt, 
illustrerer figur 6.6 et litt mer dynamisk bilde av prisspredningen for de ulike periodene. Fra 
observasjonene som tok utgangspunkt i de ulike tidspunktene fIkk: man inntrykk av at juli er 
lavprissesong, januar høyprissesong og at april og oktober ligger plassert i mellom disse. Når 
vi sammenligner dette med prisspredningen for perioden som helhet finner vi imidlertid at 
første og fjerde kvartal har høy pris, mens andre og tredje kvartal har lavere pris. Dette 
poenget får vi også understreket av tabell 6.7 som fremstiller gjennomsnittsprisen for 
perioden. 

Periode Gjennomsnittspris i perioden 

1. Kvartal 27,70 øre/kWh* 
2. Kvartal 22,60 øre/kWh* 
3. Kvartal 21,34 øre/kWh* 
4. Kvartal 27,96 øre/kWh** 

*Forbruksavgift utgjør 5,94 ørelkWh. 
**Forbruksavgift utgjør 8,56 ørelkWh. 
Tabell 6.7: Prisintervall og gjennomsnittspris ved utgangen av kvartalet. 

Spredningsrnål 
For å finne et uttrykk for prisspredningen benyttes standardavviket, hvor økt standardavvik 
reflekterer økt prisspredning i markedet. 

Vi betrakter her to forskjellige standardavvik. Standardavviket til prisene veiet med omsatt 
volum, og standardavviket til prisene tilbudt i markedet. 

Standardavviket til prisene veiet etter omsatt volum sier noe om hvor stor prisspredningen er 
på kraften som faktisk blir solgt til husholdninger. Dette standardavviket forteller altså 
hvordan husholdningenes kraftkostnader varierer. 

24 



Standardavviket til prisene tilbudt i markedet sier noe om hvor stor forskjell det er på prisene 
som tilbys i markedet. 

Standardavviket til prisene veiet med omsatt volum 

Når vi finner standardavviket til prisen veiet etter omsatt volum, finner vi pris spredningen for 
den kraften som faktisk blir solgt til husholdninger. Dette standardavviket forteller hvordan 
kraftkostnaden varierer for den enkelte husholdning. 

Som det fremgår av tabellen under er det flere størrelser som er interessante her. For det første 
standardavviket for prisene tilbudt i hele perioden (kvartalet), og for det andre ved avlesning 
ved utgangen av kvartalet. Som det fremgår er standardavviket for perioden lavest for første 
kvartal, og deretter øket det for andre og tredje kvartal, før det igjen reduseres for fjerde 
kvartal. 

Den samme utvikling finner vi ikke for standardavviket ved avlesning ved utgang av 
kvartalet, her ser vi at standardavviket er høyest ved avlesning i april -99, for deretter å 
reduseres ved avlesning i juli -99, oktober -99 og januar 2000. 

1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 
Gjennomsnitt for perioden 0,97 1,35 1,20 1,03 
Ved avlesningstidspunkt 2,02 1,69 1,45 0,86 

Tabell 6.8: Standardavviket til prisene veiet med omsatt volum. 

Standardavviket til prisene tilbudt i markedet 

Når det gjelder standardavviket til prisene som tilbys i markedet av den dominerende 
kraftleverandøren i de aktuelle nettområdene, kan vi foreta tilsvarende sammenligning. 

Standardavviket for prisene tilbudt husholdninger varierer mellom 0,98 og 1,78. Som det 
fremgår er størrelsen på avviket størst i andre og tredje kvartal, mens første og fjerde kvartal 
er noenlunde på samme nivå. Når det gjelder standardavviket ved avlesningstidspunkt ser vi 
at denne et størst i første og andre kvartal, men reduseres i tredje og fjerde kvartal. 

1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 
Gjennomsnitt for perioden 0,98 1,78 1,42 1,03 
Ved avlesningstidspunkt 2,02 2,22 1,55 1,05 

Tabell 6.9: Standardavvik til prisene tilbudt i markedet. 

6.2.2. Næringsmarkedet 

Innen næringsmarkedet ble det i perioden 4. januar 1999 til 2. januar 2000 registrert ca. 
20.000 leverandørskifter. Disse er fordelt gjennom året som illustrert nedenfor, sammen med 
utvikling i antall sluttbrukere som har en annen leverandør enn den dominerende. Antall 
næringskunder som har en annen kraftleverandør enn den dominerende i nettet (dvs. 
tradisjonelle leverandør) er ca. 42 000, noe som utgjør ca. 16,3 % av næringskundene. 
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Tabell 6.10: Antall skifter og antall husholdninger med annen leverandør enn den 
dominerende. 

Dersom vi ser nærmere på markedsandelen for dominerende kraftleverandør i det enkelte 
nettområde, finner vi en variasjon mellom 69% og 99%. Ved utgangen av året hadde 
selskapene som leverer kraft i de nettområdene som undersøkelsen omfatter en 
gjennomsnittlig en markedsandel lik 83,7%. 
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Tabell 6.11: Markedsandeler for 1999. 

Med bakgrunn i usikkerhet med hensyn til innrapporterte tall angående markedsandeler for 
næringskunder i tredje kvartal 1999, bygger fremstillingen ovenfor på tall som er 
innrapportert i forbindelse med første, andre og fjerde kvartal. Med bakgrunn i at tredje 
kvartal er periode med høy aktivitet innen skifte av kraftleverandør, kan det derfor være 
knyttet en viss grad usikkerhet med hensyn til denne fremstillingen. 

6.3 Resultater og utvikling sett i perspektiv 

Vi har ovenfor fått et inntrykk av utvikling innen leverandørskifter for husholdnings- og 
næringskunder, og prisutviklingen for husholdningskunder i 1999. Nå vil vi se litt nærmere på 
den utvikling som har funnet sted siden det ble mulig for sluttbrukere å fritt velge leverandør. 
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Tabell 6.12: Utvikling i leverandørskifter og antall sluttbrukere som har en annen leverandør 
enn den dominere 

For kraftmarkedet som helhet har det funnet sted en stor utvikling innen sluttbrukermobilitet, 
noe som understrekes av tabellen ovenfor. Første gang NVE registrerte leverandørskifter var 
7. april 1997, og da ble det registrert 4.225 skifter i første kvartal 1997. Fra dette tidspunkt har 
aktiviteten økt, og to "milepæler" var 5. april 1998 hvor man passerte 20.000 og 4. oktober 
1999 hvor man passerte 40.000 skifter på et kvartal. 

Videre fremgår det av tabellen at antall husholdninger som har en annen leverandør enn den 
som er dominerende i området, er økende, og har vært det for hele perioden. I løpet av den tre 
års perioden som figuren illustrerer er antallet økt fra 2.497 til 160.000. 

Forbedret markedsadgang 

Før kravet til timemåling falt bort var det praktisk talt ingen husholdningskunder som skiftet 
kraftleverandør. I 1995 og 1996, som var de to første årene etter at kravet til timemåling 
bortfalt, var mobiliteten i markedet svært lav. Dette skyldes nok delvis at det var et gebyr for 
skifte av leverandør på 246 kroner, samtidig som kraftleverandørene måtte betale 4.000 
kroner for hvert nettområde de solgte kraft i. Disse gebyrene ble fjernet i 1997, og det er i 
etterkant av dette at aktørene i husholdningsmarkedet er kommet i bevegelse. Fra og med 
1998 ble det mulig å skifte leverandør hver uke, og ikke kun hvert kvartal slik som tidligere. 
Dette har medført en stor økning i antall gjennomførte leverandørskifter. 
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Prisutvikling januar 1998 - januar 2000 

Grafen under viser utviklingen av volumveid gjennomsnittlig kraftpris til husholdninger fra 
januar 1998 til januar 2000. Den viser også ukesveid gjennomsnittspris i spotmarkedet, justert 
for merverdiavgift (23%) og forbruksavgift for elektrisitet. Forbruksavgiften utgjorde i 1998 
5,75 ørelkWh, og i 19995,94 ørelkWh. For år 2000 er forbruksavgiften oppjustert til 8,56 
ørelkWh. Denne avgiftsøkningen må tas hensyn til når man foretar prissammenligninger. 
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Figur 6.13: Utvikling i spotpris og volumveid pris til husholdninger 

Sammenligner vi utviklingen i spotprisen med utviklingen i kraftpris til husholdningskunder, 
tyder det på at leverandørene ikke justerer priser til husholdninger slik at disse reflekterer 
endringer i spotprisen til enhver tid, men ser an om endringen i sporprisen er vedvarende og 
eventuelt korrigerer sine priser på sikt. Prisene kan normalt endres med to ukers varsel. 
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Markedsutvikling næringskunder 

Det var først med virkning fra 1999 at næringskunder har vært inkludert i NVEs 
leverandørskifteundersøkelse, og erfarings- og datagrunnlaget er således mindre. Som det 
tydelig fremgår av figur 6.14 er det innen næringsmarkedet en relativt stor andel av 
sluttbrukerne som har en annen kraftleverandør enn den som er dominerende. Tilsvarende 
husholdningsmarkedet ser vi at antall skifter varierer mellom de ulike periodene, og har sitt 
toppunkt i tredje kvartal. 
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Tabell 6.14: Utvikling i antallleverandørskifter og antall som har annen leverandør enn den 
dominerende. 
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7. Oppsummering og konklusjon 

I denne markedsrapporten har vi med bakgrunn i den teknisk- og økonomiske rapportering 
som innsendes NVE sett nærmere på priser, volum og marginer innen engros- og 
sluttbrukermarkedet. Videre har vi i kapittel 6 fremlagt rapport for sluttbruker mobilitet innen 
husholdnings- og næringsmarkedet, samtidig som vi har sett nærmere på prisutvikling for 
husholdningskunder. 

Kapittel l og 2 er en kort gjennomgang av bakgrunn for rapporten, både med hensyn til 
tidligere gjennomførte undersøkelser, og data og metodikk som benyttes i denne rapporten. 

Kapittel 3 tar utgangspunkt i engrosmarkedet, og anskaffelseskostnad for den kraften som 
reelt er solgt. Vi finner totalt volum kraft som anskaffes fordelt etter egen produksjon (30%), 
bilaterale kontrakter (39,2%), kjøp i elspotmarkedet (24%) og annet kraftkjøp (6,8 %). 
Gjennomsnittlig kraftanskaffelseskostnad er 13,44 ørelkWh, mens totalt volum omsatt er 
144,3 TWh. I engrosmarkedet omfatter materialet et volum på 109,8 TWh, med en 
gjennomsnittlig pris lik 14,2 ørelkWh. 

Sluttbrukermarkedet gjennomgås i kapittel 4. Her kategoriseres sluttbrukeres volum, priser og 
standardavvik ettersom de er husholdninger, tjenesteytende næring eller industri. Felles 
observasjon for alle sluttbrukere er at salgsprisen og standardavviket er redusert fra 1997 til 
1998, samtidig som elspot prisen var omtrent som året før. 

I kapittel 5 sammenholder vi den informasjon som er behandlet i kapittel 3 og 4, for å finne 
frem til utvikling i marginer i kraftmarkedet. Det presenteres en faktisk- og en 
markedsmargin. Begge disse er redusert fra 1997 til 1998, men er fortsatt positive. 
Differansen mellom faktisk- og markedsmargin økte fra 1997 til 1998. 

Kapittel 6 utgjør en årsrapport for leverandørskifter innen husholdnings- og næringsmarkedet 
for 1999, samt oversikt over prisutvikling for husholdningskunder. Det ble i 1999 foretatt 
143.800 leverandørskifter, henholdsvis fordelt med 123.800 og 20.000 mellom husholdnings
og næringskunder. Det er stadig flere sluttbrukere som kjøper kraft fra annen leverandør enn 
den som er dominerende i nettområdet. Andelen leverandørskifter overstiger denne endringen, 
slik at det er flere som skifter kraftleverandør og/eller flere som skifter fra den dominerende 
leverandøren. 

Konklusjonen av denne markedsrapporten som indikator på effektiv kraftomsetning, er at man 
gjennom dereguleringen av sluttbrukermarkedet har oppnådd en mobilitet innen dette 
markedet som virker disiplinerende på konkurranseforholdene. Det må imidletid påpekes at 
kapittel 3, 4 og 5 benytter regnskapsmateriale fra 1998, mens kapittel 6 benytter 1999 tall. 
Dersom vi ser på utvikling i sluttbrukermobilitet og marginer, tilsier dette imidlertid en 
ytterligere reduksjon i marginene for 1999. 
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VEDLEGG 1 

Note 10.1 Post 410 KraftomsetninQ 
----- - ._-----_. ----.--., 

Energikjøp Periodisert Kjøps- Gjennom- I 
kostnad volum snittspris I ----- -_._-
1000 kr MWh øreJkWh I 

Kontrakt I 

Finansielle kontrakter skal ikke inngå her. Tap/gevinst ved finansielle kontrakter føres under tap/gevinst ved derivathandel i I resuHatskjema. Avsetning for tap kan føres under tap ved derivathandel 

Bilaterale kontrakter 

Kontrakter Inntil 1 år 
Kontrakter l·Sår 
Kontrakter overS år 

Sum bilaterale kontrakter: o o 

Kjøp 

I Regulerkraft 

.1 j 
Sum kjøp: 

Kjøp fra utlandet I annet kjøp 

I Kjøp fra uUandet 
I Annet kraftk;øp I 
Sum kjøp fra utlandet I annet kjøp: o o I 

-Internt kjøp fra produksjon 

!Intemt kjøp fra produksjon 1) 

Sum energi kjøp 2): 

1 ) omfatter Produksjonens salg til egen kraftomsetning, jfr. note 2.2 

Utskriftdato IOl.feb.99 
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VEDLEGG 2 

32 

Note 10.2 Post 410 Produksjon 

--- .. -- ----l ._,---

Energikjøp Periodisert Kjøps- Gjennom· 
I kostnad volum snittspris 

I Kontrakt ··------1 1000 kr MWh ørefKWh 

Rnansielle kontrakter skal ikke inngå her. Tap/gevinst ved fiOOflSieile kontrakter føres under tap/gevinst ved derivathandel i 
resultalskjema. Avsetning for tap kan føres under tap ved derivathandel 

Bilaterale kontrakter 

Kontrakter Inntil 1 år 
Kontrakter 1 - Sår 
Kontrakter over Sår 

Sum bilaterale kontrakter: 

Kjøp 

I Regulerl<ratt 

Sum kjøp: 

Kjøp fra utlandet I annet kjøp 

I Kjøp fra utlandet 
i 

I 
l Annet kraftkj"p I 
Sum kjøp fra utlandet I annet kjøp: l 

/ Energikjøp ifb med deleierskap 1) 

Sum energikjøp : 

1 ) Omfatter kostnader knyttet til mottak av andels-, deleierkraftmr-:.vc.:.... __ --, 

Everk 1 Norenergi 1 Ar <--I _--,1-,-,99-,,-,81 

o o 

ol o/ 

o o 

o/ o/ 

Utskriftdaio 101-feb-99 
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VEDLEGG 3 

~ 1.1 Post 310 Kraftomsetning 

Ike: [ØstfOld-=-

Salg og overføring av kraft til sluttbrukere, ekskl. avgifter 

Kraftsalg Overføring i 
! 

i 1998i 

ldegruppe Innlekt 
------ -- ----- --i 
Mengde~ Gj.snittspris : 

Inntekt -I--Mengde Prioritert -I! Uprioritert 
-_ ,-_________ ----. _____ J 

I tall oppgis uten desimaler I 
I 

1000 kr. MWh 1000 Kr 1000 Kr i 
Priorijert : Uprioritert Prioritert I Upriorijert i 

MWh i MWh øre/KWh ørelKWh I 
___ ---' ____ '--__ J ___ _ I i! 

---~--. " 

,redling 
---~--=r--

ftintensiv industri 

I 
J--- -

liske råvarer 

011 stål I I 

)!egeringer ! I 
----+-----

æraluminium l j 
:e ikke iemholdige metaller J I 

-1 ___ 

I "----------,-- ---
'--__ -"lol ___ O'-LI ___ "----_~_~ __ ~ ___ ____'_'OC __ ___'_Lol __ ___'_ __ __' 1m kraftintensiv industri: 

len næringsvirksomhet 

Iverksdrift og olieutvinninq 1 I 

en industri i 
I 

warmeverk 1 i 

~e og anleggsvirksomhet I ] I 
~handel ( inkl. bilverksteder ) I 

I 
---+-

!II og restaurantvirksomhet I 
I 

k og forsikringsvirksomhet I I 
ntliq forvaltninIl I 

I 

ervisning ! ! 
:e og sosiaHjenester I ! 
esteyting ellers j I 
soort 00 kommunikasjon 
t og telekommunikasjon l I I 
bane I forstadsbane 

I 
I I I 

~virk. for transport i i 
- -

n annen næringsvirksomhet: L-__ O~I __ ~O~I ___ ---'-___ ~_ Oi __ ---'O.L 1 __ ---'O.L! ___ -L-__ ---" 

n næringsvirksomhet ! ol ol c L-- __ ~ _____ ~ ______ L-___ ~ oj ol ol 

Ire sluttbrukere 

bruk, skogbruk og fiske 
-----,---------.-------,-----r -----~! - -- --

hus/veksthus ----+- ----- ~ _____ _+_---_+_--_-L----;~---- -----t---~-- --- -- --: 

i 10ldninger 
I 

er og fritidshus --------------+--------t-------j------- t-----~_+---- -1-~-------- 1-----
~ og veilys 

----- --- --- ----'-----~ et bruk _~ __ _ ------- -----------------:===-==-~-~=---::===~=======:====-: 
Andre sluttbrukere: O: ol~~_n ___ ~- 0;--__ -=- -0-1 ---~ -_ -_- -~-_-_ == 

l salg og overføring av kraft til ol ___ O~I ___ ~_~-,-_ 
Ibruker, ekskl. avgifter: ----- ° 
periodisert inntekt fra kraftsalg overføres til post 310 i resuHatregnskapet 

e 1.1 omfatter alt salg av kraft. I vedlegg D foretas følgende tilleggsspesifjkasjoner: 

'aftsalg til treforedling, kraftintensiv industri, gruvedrift og raffinerier. 

'aftsalg utenom egen områdekonsesjon. 

'aftsalg til elektrokjeler. 33 
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