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manglende forsyning. Rapporten vurderer dagens praksis, og anbefaler
justeringer som vil gi mer samfunnsøkonomisk effektiv nettutvikling.
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Forord
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har gitt THEMA Consulting Group i oppdrag å vurdere
praksisen rundt kraftnetteiers leveringsplikt, hvordan denne praksisen kan forbedres og å undersøke
mulighetene for delvis fritak fra leveringsplikten.
Nettselskapene har plikt til å sørge for forsyning av strøm til alle kundene i sitt konsesjonsområde.
Dersom nettselskapet mener kostnadene ved å oppfylle leveringsplikten er urimelig høye, kan
nettselskapene søke fritak fra leveringsplikten. Et fritak betyr at nettselskapet ikke trenger å etablere
eller opprettholde strømtilknytning og -forsyning.
Terskelen for å gi fritak fra leveringsplikten er i dag høy, basert på at nettselskapet enten har full
leveringsplikt eller fullstendig fritak. Ved full tilknytning har kunden alle rettigheter, og nettselskapet
bærer hele kostnaden av en reinvestering, som så bæres av alle nettkunder gjennom nettleien. For
fullt fritak, derimot, bærer kunden alle kostnadene ved en eventuell alternativ forsyning, og
nettselskapet har ikke lenger noen plikter overfor kunden. Teknologiutvikling og reduserte priser på
løsninger for lokal forsyning og lagring av strøm gjør alternativer til vanlig strømforsyning mer aktuelt.
RME forventer derfor en økende mengde søknader om fritak fra leveringsplikten.
På denne bakgrunn og med formål å undersøke mulighetene for samfunnsøkonomiske forbedringer
av dagens praksis har RME gitt THEMA i oppdrag å vurdere praksis rundt kraftnetteiers leveringsplikt
og å undersøke mulighetene for delvis fritak fra leveringsplikten. Innholdet og anbefalinger i
rapporten er konsulentenes egne.
Vi inviterer alle til å komme med innspill til arbeidet innen 15. juni 2022. Tilbakemeldinger merkes
med referansenummer 202109217 og sendes til rme@nve.no. Vi tar med oss THEMA sitt arbeid
og innspill på dette i det videre arbeidet rundt kraftnetteiers leveringsplikt.

Oslo, mars 2022
Tore Langset
Direktør
Reguleringsmyndigheten for energi

Torfinn Jonassen
Seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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SAMMENDRAG OG
KONKLUSJONER

vurdere om det skal kunne gis unntak i flere
tilfeller.
Problemstilling

Bakgrunn
Nettselskapene har leveringsplikt til alle nettkundene i sitt konsesjonsområde. Leveringsplikten innebærer i) tilknytningsplikt, dvs. at
alle kunder som ønsker det, har rett til å
knyttes til nettet, og ii) forsyningsplikt, som
innebærer at nettselskapet har plikt til å opprettholde strømforsyning gjennom tilknytningen.
I dag kan nettselskapene søke om fritak fra
leveringsplikten når kostnadene ved å oppfylle
leveringsplikten er urimelig høye. I praksis er
unntaksordningen begrenset til tilfeller med én
eller svært få fritidskunder, som oftest med
svært lavt forbruk.
Det er hovedsakelig ved dyre reinvesteringer i
lavspentlinjer eller sjøkabler fra 50- og 60tallet at nettselskapene søker om fritak fra leveringsplikten. I årene fremover er det forventet mange slike reinvesteringer der det kan
være aktuelt å søke om fritak.
På grunn av teknologisk utvikling kan andre
forsyningsløsninger enn nettilknytning være
aktuelle i flere tilfeller. Når det finnes
alternative forsyningsløsninger som er mer
kostnadseffektive enn nettilknytning, er det
fornuftig å vurdere å ta disse i bruk.
Dagens regelverk innebærer at nettselskapene enten får full leveringsplikt eller fullstendig fritak fra leveringsplikten. Ved fullt fritak fra
leveringsplikten koples nettkunden fra strømnettet, og nettselskapet har ikke lenger noe
ansvar for kundens energiforsyning.
Nettkunder det gis fritak for, må eventuelt selv
skaffe og bekoste alternativ forsyning. Nettkunden påføres også andre kostnader enn de
direkte kostnadene ved alternativ forsyning.
Kostnadselementene ved fullt fritak fra leveringsplikten er illustrert i Tabell 1.
Både ulempekostnadene som påføres eksisterende kunde og den begrensningen av fremtidig aktivitet i området som manglende nettilknytning representerer, taler for en streng forvaltning av unntaksregelverket. Gitt økende
kostnader ved å opprettholde forsyning til områder med lav aktivitet og bedre tilgang til alternative løsninger, er det imidlertid grunn til å
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I denne rapporten, utarbeidet på oppdrag av
Reguleringsmyndigheten for energi (RME),
drøfter vi i om en justering av unntaksregelverket kan gi en mer kostnadseffektiv
nettutbygging og bidra til bedre incentiver og
bedre informasjon i valget mellom alternativ
forsyning og fortsatt nettilknytning.
Tabell 1: Kostnadsfordeling ved fullt fritak
Nettselskapet
betaler

Kunden betaler

Eventuell (frivillig)
kompensasjon

Investering i alternativ
forsyningsløsning

Ressursbruk ved
søknadsprosessen

Drift og vedlikehold
Energikostnad
Avbruddskostnad
Feilrettingskostnad
Kompetansebehov
Redusert forsyningskvalitet /
komfort
Verditap (fremtidig)
Økt risiko for avbrudd,
redusert kvalitet og verditap
Ingen rettigheter/fullt
individuelt ansvar

Kriteriene for å gi fullt fritak fra leveringsplikten bør fortsatt være strenge
Den økonomiske reguleringen av nettselskapene gir incentiver til kostnadseffektiv
utvikling og drift av nettet. Reinvesteringer for
å opprettholde forsyning for avsidesliggende
og få kunder vil typisk innebære betydelig
større ressursbruk enn nettselskapene får
tilbake gjennom inntektsrammen. Nettselskapene har i dag følgelig isolert sett sterke
økonomiske incentiver til å søke om fritak.
Nettselskapene vi har snakket med, opplever
at prosessen med å få innvilget fritak fra
leveringsplikten er ressurskrevende, i tillegg til
at de risikerer dårligere omdømme. Nettselskapene søker derfor bare om fritak dersom
de er sikre på at søknaden innvilges. En viktig
observasjon er derfor at selv om nettsel-
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skapenes økonomiske incentiver til å søke om
fritak i dag er for sterke, søker de sjeldent.
Årsaken er strenge kriterier for å få fritak. Fordi
frakopling fra nettet kan ha store konsekvenser for nettkundene i det aktuelle
området, og fordi det er stor usikkerhet om
fremtidig utvikling og samfunnsøkonomiske
konsekvenser for eksisterende og potensielle
kunder, vurderer vi at det er riktig at kriteriene
skal være strenge for å gi fullt fritak fra
leveringsplikten.
Vi anbefaler å innføre krav om
kompensasjon ved fullt fritak
Med dagens ordning har nettselskapene ingen
kostnader knyttet til kunden hvis de får fullt
fritak. Det fører til at nettselskapene ikke har
incentiver til å ta hensyn til kostnadene som
påføres kunden når de vurderer om de skal
søke om fritak. Det kan avbøtes ved å sette
krav om at nettselskapene skal yte kompensasjon til kunder som mister sin nettilknytning.
For at incentivene skal bli riktige, bør kompensasjonen reflektere alle kostnadene for
kunden.
Det er utfordrende å verdsette kundens ulempekostnader, og de kan variere betydelig fra
kunde til kunde. Kunden selv vil ha incentiver
til å overdrive nytten av nettilknytning. Det bør
derfor utvikles standardverdier for ulike kundetyper, for eksempel basert på spørreundersøkelser.
Standardverdiene kan også benyttes til å
fastsette tommelfingerregler for når det er
aktuelt å gi fritak fra leveringsplikten for ulike
kundetyper. En tommelfingerregel kan være at
(direkte) kostnader ved opprettholdt (fullverdig) nettilknytning må være minst så og så
mye høyere enn alternativ forsyning for at
nettselskapet skal få fritak.
Anleggsbidrag for reinvesteringer bør
vurderes
Effektiv nettutbygging fordrer at nettkapasiteten tilpasses nettkundenes betalingsvilje
for og nytte av nettilknytning. En dyr reinvestering som tilgodeser én eller få nettkunder
med lavt forbruk, vil med dagens ordning
fordeles på alle kundene i nettselskapets nett.
Siden den enkelte kunde ikke stilles overfor
kostnaden ved reinvesteringen, har de
incentiver til å overdrive både nytten de har av
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nettilknytningen og ulempekostnadene. Ved å
innføre anleggsbidrag for reinvesteringer, kan
man både få bedre informasjon om hvorvidt
kundens betalingsvilje rettferdiggjør reinvesteringskostnaden og om hvor stort kundens
effektbehov er. Nettselskapet får bedre
informasjon, og resten av nettkundene
belastes en mindre del av kostnadene ved
kundens tilknytning.
Vi har kun vurdert anleggsbidrag for reinvesteringer i sammenheng med unntakstilfellene. Hvorvidt anleggsbidrag bør innføres
for alle reinvesteringer, må eventuelt vurderes
nærmere.
Nettselskapet kan få fritak for tilknytning,
men pålegges ansvar for alternativ
forsyning
Vi har også vurdert mulighetene for å gi
betinget eller delvis fritak fra leveringsplikten.
En mulighet er å gi nettselskapet fritak fra
tilknytningsplikten, men fortsatt ansvar for forsyningen. Det innebærer at nettselskapet
slipper å reinvestere i nettforbindelsen, men
må sørge for at kunden får alternativ forsyning.
Løsningen innebærer ikke at nettselskapet
eier og driver lokal produksjon, men at
nettselskapet har ansvar for å velge og kjøpe
inn forsyning fra en tredjepart.
Fortsatt opprettholdt forsyningsplikt innebærer
at nettselskapet må veie kostnadene ved
reinvestering i nettet mot kostnadene ved
alternativ forsyning. Som for nettilknytning må
den alternative løsningen tilfredsstille krav til
leveringskvalitet og -sikkerhet. For at
nettselskapene skal velge den mest
hensiktsmessige løsningen må de stilles
overfor alle kostnader, inkl. eventuelle
forskjeller i energikostnad.
Gitt at den alternative forsyningen er et fullgodt
alternativ til nettilknytning, gir det en perfekt
kompensasjon for kundene som mister nettilknytningen.
Sammenlignet med krav om kompensasjon,
er det trolig flere fordeler ved å gi nettselskapene ansvar for alternativ forsyning til
kundene som berøres. Nettselskapene har
trolig bedre kompetanse både for å vurdere
egnethet og kjøpe inn aktuelle tekniske løsninger enn den enkelte kunde. Nettselskapet
kan også utnytte skalafordeler ved å la samme
løsning forsyne flere kunder i tilfeller hvor det
er hensiktsmessig. Det innebærer at de
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samlede samfunnsøkonomiske kostnadene
trolig blir lavere, og at det kan inngis unntak i
flere tilfeller.

ringskvaliteten kommer under et visst nivå.
Ordningen vil derfor alltid være midlertidig.

Dersom det gis flere unntak, vil det kunne øke
markedet for alternative løsninger som i dag
utnyttes i liten grad fordi retten til nettilknytning
er så sterk. Det kan bidra til å bygge opp et
marked for løsninger i større skala og med
bedre forsyningskvalitet enn de enkle løsningene som i dag forsyner fritidsboliger med
lavt forbruk. I dag finnes det få slike alternative
forsyningsløsninger kommersielt tilgjengelig.
For å ytterligere støtte opp om en slik utvikling,
kan myndighetene i første omgang gi dispensasjoner slik at det kan gjennomføres pilotprosjekter.

•

For å beholde opsjonsverdier i et område
med stor usikkerhet om fremtidig behov

•

For å sørge for at nettets fulle levetid
utnyttes i tilfeller hvor reinvestering ikke er
aktuelt

Samtidig er det grunn til å tro at alternative
forsyningsløsninger sjelden er helt likeverdige
med nettilknytning, noe som gjør det aktuelt å
vurdere om modellen bør kombineres med
kompensasjon for å dekke opp for forskjellen i
leveringssikkerhet og -kvalitet. Dersom det
innføres anleggsbidrag for reinvesteringer,
bør det også innføres anleggsbidrag for alternative forsyningsløsninger.
Et annet mål er å la kundene beholde rettighetene øvrige kunder har. I prinsippet kan
kundens rett til å velge energileverandør opprettholdes ved en virtuell deltakelse i markedet, men det må utredes nærmere hvordan
dette kan organiseres i praksis. Det finnes
også andre måter å regulere kundens energikostnader på. Det viktige er at alternative
løsninger sammenlignes basert på de
samlede forsyningskostnadene.
I noen tilfeller kan det være nyttig å
opprettholde tilknytning med lavere krav
til leveringskvalitet
Vi vurderer også at det i noen tilfeller kan være
nyttig å gi nettselskapene et midlertidig og delvis fritak fra forsyningsplikten. Ordningen
innebærer at nettselskapet må opprettholde
eksisterende tilknytning, men får endrede krav
og/eller straff knyttet til leveringskvaliteten.
Kunden har ellers alminnelige rettigheter i
strømmarkedet.
Alternativet er relevant når det er klart at
reinvestering er for dyrt ut fra dagens bruk av
nettet. RME kan da fatte vedtak om et delvis
fritak fra forsyningsplikten slik at forsyningen
opprettholdes med dispensasjon fra forsyningsplikten, dvs. kvalitetskravene, inntil leve-
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Ordningen er aktuell i to tilfeller:

I det første tilfellet er det stor usikkerhet knyttet
til fremtidig behov i området, men en konkret,
positiv sannsynlighet for at potensiell ny
aktivitet kan gjøre det er lønnsomt å reinvestere eller etablere alternativ forsyning. Det
er også utsikter til å få bedre informasjon om
fremtidig behov i løpet av den aktuelle unntaksperioden, dvs. så lenge man klarer å opprettholde forsyning via eksisterende forbindelse.
Nettselskapets kostnader vil trolig øke både
på grunn av økt vedlikehold og økt KILE-risiko,
og de har derfor svake incentiver til å opprettholde forbindelsen. Utgangspunktet bør derfor
være at nettselskapet enten må reinvestere
eller etablere alternativ forsyning når driften av
eksisterende nett ikke lenger lar seg opprettholde. Med andre ord må nettselskapet bare
søke på nytt dersom det fortsatt ønsker fullt fritak.
I det andre tilfellet er det klart at det ikke er
lønnsomt å reinvestere i forbindelsen. På
grunn av økte kostnader knyttet til drift og vedlikehold og/eller økt KILE-risiko, vil nettselskapet søke om fritak en stund før nettet forventes å være helt ubrukelig. I mange tilfeller
vil alternativ forsyningsløsning ikke være like
god som forsyning over nettet, og kunder kan
ønske å utnytte nettet så lenge det er brukbart.
Perioden med delvis fritak fra forsyningsplikt,
dvs. frem til nettet ikke lenger lar seg opprettholde, kan være preget av små og større
utfall. Reparasjoner av nettet bør utføres så
lenge kostnaden ikke overstiger nytten. Hvor
stor nytteverdien er varierer mellom kunder.
En utfordring er derfor å sørge for at de riktige
avbruddene repareres. En løsning kan være å
la kunden betale for reparasjoner slik at de
selv kan ta stilling til om kostnaden er verdt
videre bruk av nettet.
På et tidspunkt vil kunden miste nettilknytningen. Ved å utbetale kompensasjon til
kunden med en gang fritak er innvilget, kan
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kunden selv vurdere når de ønsker å etablere
alternativ forsyning. Det er vanskelig for
kunden å ha en formening om hvor lenge en
linje vil holde, men kunden får da mulighet til å
agere ut fra egen vurdering av ulempekostnader og alternativer til nettforsyning.
Oppsummering og avsluttende
kommentarer
Dagens praksis innebærer at nettkundene har
absolutt rett til levering. I praksis kan det bare
gis fritak i helt spesielle tilfeller og etter søknad. Hvis man ser bort den strenge praktisering av fritak fra leveringsplikten, har nettselskapene økonomiske incentiver til å søke om
fritak for ofte. I dagens ordning overstyres nettselskapenes økonomiske incentiver av den
strenge praksisen.

skjeve incentiver. Kompensasjonsbeløp og
eventuelle anleggsbidrag på reinvesteringer
må tas hensyn til i den økonomiske reguleringen på en hensiktsmessig måte.
Dagens regulering tar utgangspunkt i at nettselskapene har full leveringsplikt. Kunder de
får fritak for, tas fullstendig ut av beregningene. Nettselskaper som forsyner kunder
gjennom alternative løsninger vil miste oppgaver og dermed tape på å velge en slik løsning, selv om den er mest hensiktsmessig.
Ved midlertidig, delvis fritak fra forsyningsplikten kan det være aktuelt å behandle de
berørte kundene utenfor inntekstrammen.

Justeringene vi har foreslått innenfor dagens
binære modell (enten full leveringsplikt eller
fullt fritak) innebærer en omfordeling av kostnader mellom partene som gir bedre informasjon om den samfunnsøkonomiske verdien
av opprettholdt forsyning og bedre avveininger
mellom alternativene. Disse justeringene vil gi
samfunnsøkonomiske gevinster uavhengig av
om det gis adgang til delvis fritak.
Ved å også ta i bruk delvis fritak fra leveringsplikten, kan gevinstene økes ytterligere fordi
det kan gis fritak under betingelser som gjør at
man unngår å bygge nett i flere tilfeller. En
ordning med fritak fra tilknytningsplikten men
med opprettholdt forsyningsplikt, innebærer at
nettselskapene stilles overfor de samfunnsøkonomiske alternativkostnadene fordi de må
sørge for alternativ forsyning til kundene.
Ordninger med delvis fritak fra forsyningsplikten gjør det mulig å opprettholde forsyning
via eksisterende forbindelse så lenge det er
mulig og økonomisk fornuftig for kunden eller
av hensyn til usikkerhet om fremtidig behov.
Alle modellene vi har vurdert, er derfor aktuelle
og kan være den beste i ulike situasjoner. De
foreslåtte modellene utgjør et sett eller en
meny som henger sammen. Incentivene til å
velge den ene eller andre modellen henger
sammen med utformingen av de andre modellene. Ved å ta i bruk riktig modell til riktig
tilfelle kan en oppnå mer effektiv nettutvikling.
Det er derfor viktig at modellene er konsistente
på tvers.
Det er viktig å sørge for at den økonomiske reguleringen av nettselskapene ikke skaper
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ENGLISH SUMMARY
According to current regulations, Norwegian
distribution system operators (DSOs) are
obliged to deliver electricity to all customers
within their supply area. The delivery obligation implies: i) the obligation to connect the
customer to the grid (connection obligation),
and ii) the obligation to supply the customer
with electricity (supply obligation).
Exemptions can only be granted in special
circumstances and by application to the
national energy regulator, RME. Exemptions
are typically granted when the costs of establishing or sustaining electricity supply via grid
connection are unreasonably high and apply
to one or a small number of holiday homes,
usually with very low electricity consumption.
The DSOs mainly apply for exemptions for
expensive reinvestments in low-voltage power
lines or underwater cables originally constructed in the ‘50s and ‘60s. In the coming
years, many such cases where exemptions
may be appropriate are expected .
Due to technological developments, off-grid
supply solutions are available as an alternative
to sustained grid connection. In some cases,
these solutions will be cheaper than delivery
through the grid. When such alternatives are
more cost-effective than grid connection, they
should be considered.
Current practice means that the grid
companies are either fully exempted from their
delivery obligation or retain the full delivery
obligation. A full exemption implies that the
customer is disconnected from the grid and
that the DSO is relieved of all obligations
towards the customer.
Consequently, an exemption implies that all
costs are borne by the customer. Table 1
shows the direct and indirect costs that the
customer bears when the DSO’s obligations
are removed.
Both the inconvenience costs affecting existing customers and the consequences for
possible future activity in the disconnected
area imply the need for strict regulatory
requirements. Given the increased costs of
maintaining electricity supply to areas of low
activity and the greater availability of
alternative solutions, however, we should see
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exemptions being seriously considered more
often.
Problem definition
In this report, commissioned by the Norwegian
energy regulator, we discuss how the exemption regulations can be amended to cater for
more cost-effective grid development, provide
better incentives and result in better-informed
choices between sustained grid connection
and alternative supply solutions.
Table 1: Distribution of costs in the case
of full exemption
Grid company pays

Customer pays

Any (voluntary)
compensation)

Investment in
alternative energy
supply solution
Operation and
maintenance costs
Energy costs
Cost of interrupted
supply
Costs of repairs
Acquiring new
competence
Reduced quality of
supply /comfort
Loss of value (future)
Increased risk of
interruptions, reduced
quality and loss of value
No rights/full individual
responsibility

The criteria for granting a full exemption
from the delivery obligation should remain
strict
Network companies are incentivised to be
cost-effective through economic regulation.
The reinvestments needed to sustain delivery
for a few remote customers typically imply
considerably higher resource use than the
corresponding contribution to the network's
revenue cap. As such, the network companies’
incentives to apply for exemption are generally
strong.
The network companies we have talked to
report that the exemption application process
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requires considerable resources and imposes
a risk to the company’s reputation. They
therefore only apply when they are confident
that the exemption will be granted. For this
reason, exemption applications remain rare.

expensive reinvestment that only benefits a
single customer, or very few customers, and
supplies little power, will, according to today’s
regulations, be paid for by all the customers in
the grid area of the relevant grid company.

In general, we recommend that the exemption
rules continue to be strictly applied. Disconnection from the grid can have large consequences for both individual customers and
the future development of an area,
consequences that are often uncertain.

Consequently, individual customers do not
face the costs of reinvestment and do not
reveal their willingness to pay for a sustained
connection. Implementing connection charges
for reinvestments would strengthen the
customers’ incentives to reveal the true benefit
of sustained grid connection.

In the case of a full exemption, customers
should be compensated
Today, DSOs avoid all costs related to
customers for whom a full exemption is
granted. Consequently, network companies
have no incentive to consider the costs
imposed on these customers by an exemption.
This problem can be mitigated by introducing
an obligation to compensate customers where
a full exemption is granted.
To make sure the incentives are correct, the
compensation should reflect the costs
imposed on the customer, including the
inconvenience costs, and adjust for network
tariffs and energy costs.
The inconvenience costs are challenging to
estimate and may vary considerably between
customers. Since the affected customers are
not fully exposed to the costs of network
reinvestment, they also have incentives to exaggerate the benefit of continued grid
connection. Standard compensation rates
could however be developed for different
customer groups.
Standard
compensation
rates
include
consumers’ inconvenience costs and can be
used as a basis for when exemption
applications are considered. For example, a
rule of thumb could be that the (direct) costs of
continuing (full) grid connection should be at
least a certain multiple of the expected cost of
an alternative supply solution before an exemption application is considered.

We have considered the relevance of connection charges for reinvestments in exemption
cases. Whether connection charges should be
introduced for all reinvestments would need to
be analysed separately.
The grid company could be granted an
exemption from the connection obligation,
but keep a supply obligation
We have also considered the possibility of
granting grid companies partial or conditional
exemptions from the delivery obligation. One
possibility is to grant exemptions from the duty
of connection, while still retaining the supply
obligation. This implies that the grid companies are responsible for energy supply to
the disconnected customer through procurement of an alternative supply solution. This
solution implies that the grid company procures a solution, including operation services,
from a third-party provider.
A continued supply obligation would force the
grid company to compare the grid
reinvestment costs, including operational
costs, with the full cost of alternative supply
solutions. To make sure the alternative
solution has satisfactory quality and security of
supply, the requirements applied to the
alternative solution must be equivalent to
those for a grid connection. Moreover, the grid
companies must face all costs, including
differences in energy costs, to make sure they
make the optimal choice.

Connection charges for reinvestments
should be considered

Where the alternative solution is as good as a
grid connection, it perfectly compensates the
disconnected customer.

To support effective grid development, grid
capacity should be adapted based on customers’ willingness to pay and the benefits
they receive from grid connection. An

Compared to a compensation scheme, there
are several benefits of maintaining the grid
company’s supply obligation. The grid companies are probably better able to assess
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different options’ suitability and to procure
technical solutions than individual customers.
They are also in a better position to realise
economies of scale by applying the same
alternative solution across several customers
where this is beneficial. Consequently, the
total welfare economic costs of alternative
solutions are likely to be lower and they are
likely to be appropriate in more cases.
A significant advantage of this approach
involves building the market for alternative
supply solutions. The current market is limited
because very few customers are denied grid
access. If grid companies are incentivised to
consider using alternative solutions, it could
stimulate the market for larger-scale
alternative supply solutions with better
security of supply than the relatively simple
solutions used at present to supply small
cabins. Few such alternative supply solutions
are commercially available today. The
regulatory authorities could further stimulate
the development of this market by providing
necessary dispensations for pilot projects.
Alternative supply solutions are unlikely to be
as good as supply through a grid connection.
A hybrid approach that includes compensation
for any reduction in the quality of supply
should therefore also be considered. If
connection charges for reinvestments are
introduced, corresponding charges for
alternative energy supply solutions should
also apply.
Providing customers using alternative
solutions with standard customer rights is also
an important goal. This can be solved by
letting the customers pay ordinary grid tariffs.
As disconnected customers will rely on their
alternative source of energy supply, their
energy cost should be regulated. Several
alternatives are possible and should be considered further. Critically, options should be
assessed based on the total costs of the
different supply alternatives
In some cases, it may be beneficial to
maintain a grid connection with a lower
security of supply obligation
We consider a partial exemption from the
supply obligation as potentially beneficial in
some cases. This solution implies that the grid
companies maintain the existing grid connection, albeit with lower security and/or quality of

Page 7

supply obligations. The customer maintains
their ordinary rights in the end-user market.
This solution is relevant in situations where the
reinvestment is considered to be too expensive given current utilisation. Eventually, the
quality of supply will degrade to a point at
which significant investment becomes necessary. As a result, this solution would be
temporary in nature.
We have identified two types of situations in
which this approach could be beneficial:
•
•

To preserve option value in areas where
future needs are uncertain
To exploit existing grid assets’ full
lifetime in areas where these assets will
not be replaced

In the first situation, there is great uncertainty
about future needs in the area, but there is a
concrete, positive likelihood that future activity
in the area would be large enough to make reinvestment worthwhile. The value of
maintaining supply through the existing
connection is related to the chance of getting
better information about the area’s future
needs during the exemption period.
The costs to the grid companies of maintaining
supply are likely to increase due to rising
maintenance costs and greater outage risk.
They will therefore have weak incentives to
maintain the connection. After a temporary
deferral, the expected outcome should
therefore be that the grid companies either
have to reinvest or else establish an alternative supply solution. Grid companies
should therefore only need to apply again if
they want to ask for a full exemption.
If the companies opt to use an alternative
supply solution, it is clear that reinvestment is
not economical. Due to the increased costs of
maintenance and/or increased outage risk, we
would expect grid companies to apply for an
exemption before the grid becomes unusable.
However, continued supply through the grid
connection may still be a better option than alternative solutions.
During the temporary exemption period, faults
could occur. These should be repaired as long
as the benefits exceed the cost. The size of
the benefit will vary from customer to
customer. Making sure the “right” outages are
fixed may be a challenge. One solution to this
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would be to charge customers for the cost of
repairs. This way, the customer can decide
whether the benefit justifies the cost.

be achieved by using the right scheme in the
right situation. Hence, the incentives across
the set of alternatives needs to be consistent.

If the customer is eventually disconnected, he
or she should be compensated as normal.
Letting customers select temporary partial
supply as an outcome would allow customers
to signal their willingness to pay for the costs
of maintaining the grid connection and to
trade-off lower security of supply with
alternative supply solutions.

Finally, the economic regulation of network
companies must not distort incentives. The
compensation levels and potential connection
charges associated with reinvestment should
be suitably accounted for in the revenue
regulation of network companies.

Concluding remarks
Today, customers have an absolute right to be
connected to and supplied via the grid. Exemptions are only granted in very special cases
and are subject to an application process.
Network companies have incentives to apply
for such exemptions. However, applications
are rare due to the costly and strict exemptions
process.
The amendments we have suggested that
preserve the binary outcome of the current
scheme involve a redistribution of costs
between the parties involved. This should yield
better information about the welfare economic
value of continued supply and allow for better
trade-offs to be made between grid reinvestment, disconnection, and alternative supply
solutions.

Today’s regulation is based on an exemption
process that must select between two
outcomes: a full delivery obligation or a full exemption. Exemption implies that the affected
grid customers are completely removed from
further consideration. If partial exemptions are
introduced, the relevant regulation will need to
be updated. In particular, grid companies who
supply customers with energy through
alternative solutions will lose regulated tasks
and therefore access to the associated
regulated revenues. In addition, where temporary or partial exemptions are granted, the
penalties in the event of outages should be adjusted.

We have also considered the introduction of
partial exemptions from the delivery
obligation. Partial exemptions could unlock
additional benefits by avoiding inefficient
network investment. Under such partial
exemptions, grid companies would be faced
with the alternative supply costs, while
customers are faced with the reinvestment
costs and incentivized to reveal their true
willingness to pay and expected future need.
Partial exemptions from the supply obligation
makes it possible to maintain supply through
the grid by using the existing connection as
long as it is possible and favorable to the
customer or with regards to uncertainty of
future needs.
All of the alternative exemption schemes we
have considered are potentially the best option
depending on the specifics of the case.
Together, they make up an option set in which
the incentives to pick an option depend on the
presence and design of the other options
available. More efficient grid development can
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1

INNLEDNING

1.1 Bakgrunn

finnes noen få eksempler på at nettselskap har
fått fritak på vilkår. Denne rapporten søker
svar på to hovedspørsmål:

Nettselskap med områdekonsesjon har leveringsplikt ovenfor alle som ønsker nettilknytning
innenfor
områdekonsesjonens
grenser. Leveringsplikt innebærer at nettselskapene har ansvar for at kunden til enhver tid
kan bruke elektrisitet, uavhengig av hvor
kunden er lokalisert internt i konsesjonsområdet og uavhengig av kostnadene ved å forsyne kunden. Plikten gjelder så fremt kunden
er villig til å betale anleggsbidrag for tilknytning
og tariffer for løpende bruk av nettet. Leveringsplikten påligger også nettselskapet å
gjenopprette forsyningen etter avbrudd.

1.
Bidrar
nettutvikling?

Nettselskapene kan få fritak fra leveringsplikten dersom det foreligger særlige grunner
og når tilknytningen ikke med rimelighet kan
etableres på vanlige betingelser. Normalt vil
kostnadene ved å oppfylle leveringsplikten
være en sentral faktor i vurderingene av hvorvidt det skal gis fritak. Fritak er aktuelt både
ved nye tilknytninger og ved reinvesteringer
for å opprettholde eksisterende forsyning.
Dersom det gis fritak, bortfaller alle pliktene
som nettselskapene har. Kundene har ikke
krav på kompensasjon for dette bortfallet og
må som hovedregel selv ta ansvar for egen
strømforsyning.

1.3 Om rapporten

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE
(RME) venter en økning i mengden av søknader om fritak i de kommende årene. Det
skyldes at nettet mange steder har behov for
fornyelse som følge av høy alder, og at det i
en del utkantområder og fraflyttingsområder
vil være svært kostbart å gjennomføre de nødvendige reinvesteringene sett i forhold til det
underliggende forbruket. Samtidig synker
kostnadene ved å etablere off-grid forsyningsløsninger basert på lokal produksjon og
lagring.

dagens praksis til effektiv

2.
Kan effektiviteten økes ved å tillate
flere unntak og/eller ved å innføre betingelser
for unntak?
Hovedkriteriet for vurdering av dagens praksis
og alternative utforminger er samfunnsøkonomisk effektivitet. I tillegg vurderer vi konsekvensene for kundenes rettigheter både overfor nettselskapene og som aktører i kraftmarkedet, samt fordelingsvirkningene av ulike
ordninger.

Rapporten har følgende innhold:
•

Vi starter med en teoretisk utredning av
samfunnsøkonomiske prinsipper for
effektiv nettutvikling i kapittel 2

•

I kapittel 3 beskriver vi dagens praksis og
aktørenes incentiver, og gir en vurdering
av dagens binære praksis

•

I kapittel 4 vurderer vi tiltak for å komme
nærmere effektiv nettutvikling, og
vurderer om det er hensiktsmessig å gå
bort fra dagens binære praksis

•

I kapittel 5 kommer vi med våre
konklusjoner og anbefalinger

1.2 Problemstilling
I dag kan nettselskap søke fritak fra leveringsplikten når kostnadene ved å opprette eller
opprettholde forsyning er urimelig høye. I
praksis omfatter unntaksordningen bare tilfeller med en eller svært få kunder og gjelder
fritidsboliger med svært lavt forbruk. Dagens
praksis innebærer også at nettselskapet i
hovedsak enten har full leveringsplikt eller får
fullstendig fritak fra leveringsplikten. Det
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2

SAMFUNNSØKONOMISKE
PRINSIPPER FOR EFFEKTIV
NETTUTVIKLING

Leveringsplikten fastslår at alle kunder har rett
til strømforsyning og at nettselskapet med
områdekonsesjon har plikt til å sørge for slik
forsyning. I utgangspunktet har nettselskapet
plikt til å tilknytte nye kunder (etablere
nettforbindelse) og å opprettholde leveranse til
både nye og eksisterende kunder innenfor
gitte kvalitetskrav og økonomiske reguleringer. Reguleringen innebærer at leveringsplikten er en streng plikt: Utgangspunktet er at
alle som ønsker det, skal få strømforsyning via
nettet.
Netteiere med anleggskonsesjon har tilknytningsplikt, men ikke leveringsplikt. Leveringsplikten innebærer at områdekonsesjonær
plikter å bygge seg helt frem til kunden, mens
tilknytningsplikt innebærer at kunden må
komme seg frem til anleggskonsesjonær sitt
nettanlegg selv. Anleggskonsesjonær sin tilknytningsplikt er med andre ord ikke like omfattende som tilknytningsplikten som ligger i
leveringsplikten.
Nærmere om hva leveringsplikten
inkluderer
For at et nettselskap skal oppfylle leveringsplikten, må det både sørge for at kunden
tilknyttes nettet (tilknytningsplikt) og at
strømmen kommer frem til kunden med
tilstrekkelig
kvalitet
(forsyningsplikt).
Leveringsplikten betyr med andre ord at
nettselskapet har en investeringsplikt: Det må
gjennomføre de investeringene som er
nødvendige for å knytte kunden til nettet, for å
sørge for at nettet samlet har tilstrekkelig
kapasitet og for å søre for at nettet har
tilstrekkelig kvalitet. I tillegg har nettselskapet
ansvar for nødvendig drift og vedlikehold av
nettet, inkludert feilretting. For nye kunder og
kunder som ber om økt overføringskapasitet
kan nettselskapet kreve anleggsbidrag for
investeringskostnader som kan henføres til
tilknytning av kunden.
For kunder som ikke selv velger kraftleverandør, har nettselskapet også plikt til å forsyne kunden med strøm. Denne delen av leveringsplikten er ment som en forsikring for
kunder som ennå ikke har skaffet seg en egen
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avtale. Vi vurderer ikke denne ordningen
videre i rapporten.
Samfunnsøkonomiske prinsipper for
sammenligning av alternativer
I utgangspunktet inkluderer leveringsplikten
en tilknytningsplikt. Underforstått er nettselskapet pliktig til å forsyne kunden gjennom
investeringer og drift av nett. Men
strømforsyning trenger ikke å innebære at
kunden knyttes til nettet. Det overordnede
prinsippet for samfunnsøkonomisk effektiv
nettutvikling er at det etableres nettforbindelse
når det er den samfunnsøkonomisk billigste
forsyningsløsningen, dvs. at man ser
kostnader og nytte ved nettutbygging opp mot
kostnader og nytte ved alternative forsyningsløsninger. En kunde som ikke tilknyttes nettet
kan forsynes på andre måter. Dersom nettonytten ved andre forsyningsalternativer er
samfunnsøkonomisk bedre enn tilknytning til
og forsyning fra distribusjonsnettet, bør i
prinsippet den alternative løsningen velges. I
prinsippet er det heller ikke lønnsomt å
etablere forsyning dersom de samfunnsøkonomiske kostnadene ved den billigste
forsyningsløsningen overstiger kundens nytte
av forsyning.
Ulike løsninger, dvs. forsyning via nettet med
full leveringsplikt og alternative løsninger, der
nettselskapet delvis fritas fra leveringsplikten,
bør altså sammenlignes basert på en
samfunnsøkonomisk nyttekostnadsanalyse
(NKA). En NKA inneholder både elementer
som kan verdsettes direkte med utgangspunkt
i markedspriser, som investeringskostnader
og driftskostnader, kostnader som bare kan
verdsettes indirekte som samfunnsmessige
kostnader ved naturinngrep o.l. og private
kostnader som endret leveringskvalitet
(spenning og avbruddsrisiko), ulempekostnader og endret usikkerhet/risiko. Kundens
rettigheter kan også endres, og tillegges en
samfunnsøkonomisk verdi.
Både det å ha tilknytning til strømnettet og det
å ha mulighet til tilknytning til strømnettet kan
ha en verdi ut over det å ha tilgang til
strømforsyning. Hvorvidt denne muligheten
finnes, kan ha avgjørende betydning for
utviklingen i et lokalsamfunn, for markedsverdien av bygninger og anlegg og for
framtidig bosetting og næringsutvikling. I
ytterste konsekvens kan en beslutning om å
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kutte nettforbindelsen til et område begrense
fremtidig utvikling. Det er vanskelig å verdsette
slike konsekvenser og å anslå sannsynligheten for dem. Det taler for at man også
framover bør være restriktiv med å innvilge
fritak fra leveringsplikten.
Samtidig tilsier teknologiutviklingen at flere
alternative forsyningsløsninger blir tilgjengelige, at alternativene blir mer pålitelige og at
de blir billigere. Mulighetene og framtidsutsiktene for alternative løsninger bør også
tillegges vekt i vurderingene av praktiseringen
av fritak fra leveringsplikten. Bedre og billigere
alternativer til nett tilsier at det kan gis helt eller
delvis fritak fra leveringsplikten i flere tilfeller
enn før.
Ved nettilknytning, utvidelse av nettkapasitet
eller reinvesteringer er det derfor relevant å
vurdere hvilke alternative løsninger som
finnes og hva de koster. Det er da viktig at alle
relevante kostnader tas med i sammenligningen. I tillegg til kostnader knyttet til
investeringer, drift, vedlikehold og reinvesteringer, er det relevant å ta med ulik
risiko for avbrudd ved ulike løsninger
(forventede avbruddskostnader) og eksterne
virkninger som ikke reflekteres i prisene som
naturinngrep og utslipp som ikke er
avgiftsbelagte.
En slik tilnærming innebærer at dyr nettetablering
eller
opprettholdelse
av
nettilknytning ikke er et selvstendig argument
for fritak fra leveringsplikten. Avgjørende er at
det totalt sett finnes bedre alternative
løsninger.
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3

BIDRAR DAGENS PRAKSIS TIL
EFFEKTIV NETTUTVIKLING?

Som grunnlag for å identifisere eventuelle
endringer som kan gi mer effektiv nettutvikling,
har vi vurdert om dagens praksis bidrar til
effektivitet. Vi starter med å beskrive dagens
veileder for fritak fra leveringsplikten, innholdet i søknadene fra nettselskapene og behandlingen av søknadene. På dette grunnlaget vurderer vi om praksis og nettselskapenes og kundenes incentiver bidrar til
effektivitet. Dette gir samtidig et grunnlag for å
vurdere hvilke endringer som kan øke
effektiviteten.
Hvilke alternativer til nettilknytning som finnes
og er aktuelle, har stor betydning for hvor
aktuelt og samfunnsøkonomisk effektivt det er
å utvide fritaksadgangen. Vi har derfor
avslutningsvis i kapittel 3 kartlagt hvilke
alternative forsyningsløsninger som er
kommersielt tilgjengelig i dag, og hvilke som
kan forventes å bli tilgjengelig fremover.

3.1 Dagens veileder for fritak fra
leveringsplikten
Som beskrevet i kapittel 2, har nettselskapene
leveringsplikt som innebærer at de skal
tilknytte kunder til nettet og sørge for at disse
forsynes med strøm i henhold til dagens vilkår.
Nettselskapene kan søke om fritak fra
leveringsplikten. NVE publiserte en veileder i
1999 som nettselskapene forholder seg til når
de vurderer om de skal søke om fritak og når
de ev. skriver søknaden. I 2019 overtok RME
ansvaret for å behandle søknader om fritak fra
leveringsplikten fra NVE.
NVEs rapport om prinsipper og prosedyrer for
fritak fra leveringsplikten fungerer som en
veileder for bruk av adgangen til å gi
dispensasjon fra leveringsplikten (NVE, 1999).
Veilederen gjennomgår lovverket for områdekonsesjonærens leveringsplikt og saksbehandlingen som gjelder ved en søknad om
dispensasjon fra denne.
I veilederen står det at dispensasjonen i
utgangspunktet gjelder tilknytningsdelen av
leveringsplikten. Dette vil si områdekonsesjonærens plikt til å tilknytte nye anlegg og
om nødvendig investere i nettanlegg innenfor
det geografiske området konsesjonen gjelder
for. I utgangspunktet tilsier det at konsesjonæren som får fritak fra tilknytnings-
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plikten, ikke nødvendigvis får fritak for
forsyningsplikten.
Energiloven sier at dispensasjon kan gis når
«særlige grunner tilsier det» (Energiloven).
Hva som regnes som særlig grunn, er opp til
reguleringsmyndighetenes skjønn. Veilederen
påpeker at energilovens formålsparagraf om
at loven skal «[…] sikre at produksjon,
omforming, overføring, omsetning, fordeling
og bruk av energi foregår på en
samfunnsmessig rasjonell måte, herunder
skal det tas hensyn til allmenne og private
interesser som blir berørt», skal legges til
grunn for denne skjønnsutøvelsen. Her
vektlegges det at det må tas hensyn til
virkningen et fritak vil ha på samfunnet, miljøet
og den enkelte kunde. Veilederen viser til fem
eksempler på momenter som kan trekkes inn
i skjønnsutøvelsen:
1. Tilrettelegging for fritidsinteresser faller
ikke under hva som kan regnes som en
samfunnsmessig rasjonell utvikling og
drift av nettet, dersom det påfører
nettselskapet store kostnader.
2. Det skal i utgangspunktet ikke gis
dispensasjon i områder hvor det er
fastboende eller næringsvirksomhet.
Men, unntaket kan også gjelde for slike
kunder dersom netteier kan opprettholde
forsyning etter samme kapasitet og
kvalitet basert på lokal elforsyning.
3. Dersom det er lav eller nedadgående
aktivitet på stedet, kan dette veie for et
fritak. Planer om eventuell ny virksomhet
på stedet må være konkrete hvis de skal
vektlegges.
4. Det skal utredes hvilke
samfunnsmessige virkninger som kan
komme av å bryte strømforsyningen.
Eventuelle viktige verdier som står på
spill på hensyntas.
5. De miljømessige virkningene av å
etablere alternative løsninger (for
eksempel lokal elforsyning basert på
aggregater) kan spille en rolle i sårbare
områder
I tillegg klargjør veilederen noen vanlige klagegrunner ved tidligere saker:
•

Muligheten til å søke om fritak gjelder ikke
bare tilkobling av nye kunder, men også
investeringer i eksisterende forbindelser.

THEMA Consulting Group
Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo, Norway
www.thema.no

THEMA-Rapport 2021-17 Vurdering av praksis rundt fritak fra kraftnetteiers leveringsplikt

•

At nettet i et område er i dårlig forfatning,
skal ikke vektlegges i vurderingen av om
netteier skal opprettholde nettet. Nettets
stand kan likevel ha betydning for
virkningstidspunktet for vedtaket.

•

Dersom kunder har investert i elektrisk
utstyr og innrettet seg på en vedvarende
strømforsyning, kan dette ha en viss
relevans i behandlingen av søknaden om
fritak. Likevel påpekes det at det ennå
ikke har vært et tilfelle hvor slike private
interesser har vært viktig nok til å oppveie
grunner som taler for et fritak.

•

Eventuelle private avtaler som kunde og
netteier har inngått, vil ikke vektlegges i
en saksbehandling.

Kunder som berøres av et fullt dispensasjonsvedtak vil som regel få en formell status på
linje med kunder som ikke har etablert
kundeforhold til netteier. Dette vil si at de må
dekke kostnader til elforsyning med egne
midler. Dersom kunden på et senere tidspunkt
vil gjenopprette elforsyningen fra nettet, vil
nettselskapet kunne kreve anleggsbidrag fra
kunden for å få dekket hele eller deler av
kostnadene av tilknytningen.
Ved enkelte vedtak begrenses fritaket fra
leveringsplikten til å kun gjelde netteiers plikt
til å knytte kunden til nettet, men at plikten til å
levere energi opprettholdes. Et slikt begrenset
fritak kan gjelde dersom netteier kan
opprettholde levering basert på lokal elforsyning (se eksempel 2 over). I et slikt tilfelle
vil kunden miste tilgangen til å handle
strømavtaler i kraftmarkedet, men vil være
sikret elforsyning basert på netteiers ordinære
tariffer (leveringspliktig strøm). Netteier vil
fortsatt være ansvarlig for at forsyningen
opprettholdes.

3.2 Beskrivelse av søknader og
behandling av disse
THEMA har gjennomgått mellom 17 søknader
om fritak fra leveringsplikten fra og med 2010
basert på oversendt materiale fra RME og
ferdigbehandlede søknader tilgjengelig på
RMEs nettsider. I tillegg har vi gjennomgått

andre søknader og klager knyttet til leveringsplikten som f.eks. klager på brudd på
leveringsplikten som gir innsikt i NVE/RMEs
vurderinger av leveringsplikten. Tidligere
behandlet NVE søknadene om fritak, men
RME overtok i 2019 ansvaret. Eventuelle nye
søknader f.o.m. 2020 er ikke vurdert da de
ennå ikke er offentlig tilgengelige eller
ferdigbehandlet. Tilnærmet alle gjennomgåtte
søknader ble behandlet mens NVE fortsatt var
ansvarlig for vurdering av fritak fra leveringsplikt.
Oppsummering av vurderte søknader
De fleste søknadene om fritak fra leveringplikt
gjelder reinvesteringer i eksisterende nett. Det
gis fritak i de fleste sakene. Nettanleggene
som trenger reinvesteringer, er som oftest
lavspentlinjer eller sjøkabler fra 50- og 60tallet. Tilknytningen gjelder ofte avsidesliggende eiendommer eller øysamfunn med
en enkeltstående eller et fåtall kunder med
fritidsforbruk. I ett tilfelle er det gitt fritak fra
leveringsplikt for en fastboende og et par
(tilsynelatende inaktive) næringskunder, men
da under vilkår om opprettholdelse av
forsyningsplikten til disse kundene.
Forbruket, beregnet som gjennomsnittlig
forbruk de tre siste årene, ligger per sak som
oftest på 0–3500 kWh/år, men i enkeltsaker er
forbruket større, 8000–25 000 kWh/år. Reinvesteringer i nettet innebærer i noen tilfeller
en oppgradering av anleggene for å møte
dagens standard. Det kan innebære at
lavspentlinjer erstattes med høyspentlinjer på
deler av strekningen. I tillegg kan det være
behov for oppgradering av trafo, stolper og
lignende.
Andre saker om leveringsplikten gjelder blant
annet tilfeller der kunden ønsker spenningsnivåer som ikke er typiske i nettområdet, selv
om spenningsnivået er på standardlisten,1
eller fritak for nytilknytninger av fritidsboliger.
Ved nettilknytning betaler kunden anleggsbidrag tilsvarende den delen av investeringskostnaden som kan tilskrives kunden, mens
driftsog
vedlikeholdskostnader,
som
beregnes som to prosent av investeringskostnaden, ikke dekkes av anleggsbidrag. Når

1

Listen over standard spenningsnivåer inkluderer
230 V, 400 V, 690 V, 11 kV og 22 kV
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kunden ønsker spenningsnivå som er på
standardlisten gis det vanligvis ikke fritak fra
leveringsplikt, selv om det er få kunder i et
område som etterspør en spesifikk type
spenning.
Kostnadsbildet i de vurderte søknadene
innebærer reinvesteringskostnader ofte opp i
1–2 millioner kroner, spesielt i tilfeller hvor
deler av linjen erstattes med høyspentanlegg.
I saker med bare lavspentanlegg ligger
reinvesteringskostnadene på 350 000–
550 000 kroner. For lengre sjøkabler er investeringskostnaden gjerne flere millioner
kroner. Drifts- og vedlikeholdskostnader, to
prosent av reinvesteringskostnader, inkluderes i beregningen av kostnaden ved å
forsyne kunden med strøm. Forsyningskostnaden ved reinvestering ligger rundt 100
NOK/kWh og betydelig høyere, men i enkelte
saker er det også gitt fritak fra rundt 14
NOK/kWh. Reinvesteringskostnaden og driftsog vedlikeholdskostnadene som veltes over
på de øvrige kundene er i de vurderte sakene
dermed betydelig, mens nettleieinntekter fra
en eller et par kunder ofte utgjør 2 500–10 000
kroner i året.
Nettselskapene
tilbyr
i
sakene
ofte
kompensasjon til kundene ved frakopling fra
nettet, og NVE har tidligere satt vilkår om
kompensasjon for fritak fra leveringsplikten.
Ved frakopling fra nettet har nettselskapene
ingen ansvar eller plikter overfor kunden.
Kunden må gå til anskaffelse av egen forsyning og dekke kostnader ved å drifte denne.
I de vurderte søknadene ligger kompensasjonen typisk på 30 000–50 000 kroner.
Imidlertid har RME i senere tid vurdert at det
ikke er hjemmel i regelverket for å fatte vedtak
om at nettselskapene skal gi kompensasjon.
Omfanget av KILE-kostnader for berørte
kunder er ikke oppgitt i søknaden.
I søknadene nevnes og vurderes alternative
løsninger overordnet, og der alternativ forsyningskostnad er oppgitt, ligger den ofte
rundt 7–13 NOK/kWh. Forsyningsløsninger
som nevnes er aggregat, solceller, batteripakker, ved, gass og gasshvitevarer. Valg og
kombinasjon av alternative løsninger vil avhenge av antall kunder, størrelse på forbruk og
krav til forsyningskvalitet. Investeringskostnadene for alternative løsninger som er oppgitt
i søknadene ligger typisk mellom 15 000–
65 000 kroner. Ved lavt forbruk på noen
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hundre kWh/år er det for eksempel tilstrekkelig
med bare et aggregat. Andre kostnader forbundet med alternativ forsyning, for eksempel
ikke-prissatte virkninger som dårligere komfort
og forsyningssikkerhet eller at kunden må
sette seg inn i og drifte egen energiforsyning,
tas ikke hensyn til.
Tabellen under illustrerer typisk kostnadsbilde
for reinvestering og alternative løsninger for to
fritidsboliger med lavt og veldig lavt strømforbruk. Eksemplene tar utgangspunkt i RMEs
antagelser om levetid, diskontering og kostnader for alternative løsninger beskrevet i
saksdokumentene.
Tabell 2: Kostnadsbilde for
reinvesteringer og alternative løsninger
Fritidsbolig med
veldig lavt
forbruk

Fritidsbolig
med noe
høyere
forbruk

Reinvesteringskostnad

1 000 000
NOK

1 000 000
NOK

Drifts- og vedlikeholdskostnader

20 000
NOK/år

20 000
NOK/år

Årlig forbruk

200
kWh/år

1600
kWh/år

Forsyningskostnad ved
reinvestering

352
NOK/kWh

44
NOK/kWh

Investering i alternativ
løsning

Aggregat:
10–20 000
NOK

Solcellepakk
e, batteri,
aggregat,
ved og gass:
73 000 NOK

Forsyningskostnad
alternativ løsning

17–20,7
NOK/kWh

7,3
NOK/kWh

Kilde: Eksemplene tar utgangspunkt i RMEs antagelser
om levetid, diskontering og kostnader for alternative
løsninger beskrevet i saksdokumentene.

Fritaksvurderinger basert på forsyningskostnaden ved reinvesteringer i nettet oppgitt
i NOK/kWh vil være sensitive til endringer i
forbruket. Forsyningskostnader ved reinvesteringer synker proporsjonalt med
økninger i strømforbruket. For kunder med
veldig lavt forbruk er forsyningskostnader med
alternative løsninger mange ganger rimeligere
enn forsyningskostnader ved reinvestering i
nettet. Kostnaden for alternative løsninger vil
variere avhengig av enkeltkunders forsyningsbehov, mens kostnaden ved reinvestering i
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nettet vil være betydelige og dels faste
uavhengig av om det er en eller et fåtall kunder
innenfor et begrenset område.
RMEs vurderinger i saksbehandlingen
I brorparten av søknadene NVE har mottatt
/RME mottar, overstiger kostnaden ved reinvestering i nettet klart kostnaden ved en alternativ forsyningsløsning, men kundens
rettighet til strømforsyning og utvikling av en
velfungerende infrastruktur er også sentrale
hensyn i saksbehandlingen. Følgelig kan søknader om fritak der reinvesteringskostnadene
i nettanleggene er betydelige og forbruket er
lavt, bli godkjent under betingelser eller bli
avslått, dersom RME mener leveringsplikten
bør opprettholdes.
RME påpeker i nyere saksdokumenter at de
særlig vurderer tre aspekter i behandlingen av
fritakssøknader; type tilknytning, antall kunder
og kundens forbruk og størrelsen på
kostnader som veltes over på øvrige kunder i
nettet. RME oppsummerer tidligere saker i
henhold til de tre aspektene slik:
•

•

•

Type tilknytning – Det er ikke gitt fritak fra
leveringsplikt for næringskunder og
fastboende, bare for anlegg for
fritidsboliger og seteranlegg.
Antall kunder og kundens forbruk – Antall
kunder varierer fra en til flere kunder med
et totalt forbruk per søknad på 200
kWh/år til 9000 kWh/år.
Størrelse på kostnader som veltes over
på øvrige kunder – Det er innvilget fritak
for søknader hvor
reinvesteringskostnadene har ligget
mellom 370 000–4 300 000 kroner. NVE
tillater ikke nettselskapene å differensiere
tariffer basert på størrelsen av
reinvesteringskostnad for antall kunder.

Som en del av saksbehandlingen, vurderer
NVE/RME også nettselskapenes kostnadsestimater for reinvesteringer, og har i noen
tilfeller innvendinger om trasévalg, tilkoblingsmuligheter til for eksempel anleggskonsesjonærer eller størrelse på komponent – og
installasjonskostnader.

2

3.3 Regulering av nettselskapene
Reguleringen av nettselskapene har også
betydning for hvilke incentiver nettselskapene
har for å søke om fritak og vurdere alternativer
dersom det gis adgang til det. I dette avsnittet
gir vi en kortfattet oversikt over rammevilkår
som er relevante for å vurdere endringer i
fritaksregelverket.
Områdekonsesjonær må ha
omsetningskonsesjon
I tillegg til at områdekonsesjonærer har
leveringsplikt, må de også ha omsetningskonsesjon. Kravet om omsetningskonsesjon
gjelder alle aktører som skal omsette elektrisk
energi eller stå i en eller annen form for
monopolsituasjon. Omsetningskonsesjon for
aktører som har nettkonsesjon pålegger konsesjonæren plikter knyttet til:
•

Økonomisk og teknisk rapportering

•

Inntektsramme

•

Tariffering

•

Forsyningskvalitet

•

Unbundling

•

Måling, avregning, fakturering og
innkreving (MAFI)

•

Nøytralitet

•

Systemansvar

Omsetningskonsesjon gis på ordinære eller
forenklede vilkår.2 Ordinære vilkår tilsier at
aktøren må følge alle relevante bestemmelser
i energiloven og forskrifter gitt i medhold av
energiloven. Omsetningskonsesjon på forenklede vilkår gis til virksomhet av begrenset
omfang, f.eks. til nettselskap uten inntektsramme, omsetter med begrenset nettvirksomhet, kommuner og utenlandske foretak
uten rapportering.
3.3.1

Inntektsrammeregulering

Nettselskapene er regulert ved at det settes en
årlig størrelse på deres tillate inntekter. Den
årlige tillatte inntekten er grunnlaget for
tarifferingen, og bestemmer hvor mye nett-

Konsesjonsvilkår (nve.no)
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selskapene kan hente inn fra kundene
gjennom nettleien.
Årlig totalt tillatt inntekt for nettselskapene
består av inntektsrammen, tillagt eiendomsskatt, kostnader til overliggende nett,
kostnader til forskning og utviklingsprosjekter
og justering for tidsetterslep på investering, og
fratrukket avbruddskostnader ved ikke-levert
energi.
Inntektsrammen består av et kostnadsgrunnlag og en kostnadsnorm, vektet henholdsvis 40 og 60 prosent.3
Kostnadsgrunnlaget består av summen av
drifts- og vedlikeholdskostnader og KILEkostnader, justert for konsumprisindeksen;
produktet av nettapet og kraftprisen;
avskrivinger og produktet av avkastningsgrunnlaget og NVE-renten.
Kostnadsnormen fastsettes på bakgrunn av
sammenlignende effektivitetsanalyser. Formålet med kostnadsnormen er å ta hensyn til
forskjeller i selskapenes rammebetingelser.
Kostnadsnormen tar utgangspunkt i kostnadsgrunnlaget, justert med en effektivitetsfaktor
og et tillegg for kalibrering som sikrer at
nettbransjen samlet sett får dekket sine
kostnader inkludert en rimelig avkastning over
tid. Kun i særlige tilfeller kan kostnadsnormen
fastsettes etter individuelle vurderinger.
Kostnadsnormen beregnes i tre trinn:
I første trinn gjennomføres en sammenlignende analyse (benchmarking). Dette
gjøres ved å beregne effektivitet på bakgrunn
av totale kostnader (ressursbruk) brukt på løse
nettselskapets oppgaver (oppgavevariabler).
For lokale distribusjonsnett måles effektiviteten i forhold til oppgavevariablene antall
kunder, antall nettstasjoner og kilometer
høyspent nett. For regionale distribusjonsnett
benyttes vektede verdier av luftlinjer, jordkabler, sjøkabler og stasjonskomponenter.
Selskapene måles mot andre selskap med
samme kombinasjon av oppgaver.
I andre trinn gjennomføres en rammevilkårskorrigering. Formålet med rammevilkårskorrigeringen er å korrigere for ytre rammevilkår som påvirker nettselskapets oppgave
med å transportere og distribuere strøm, som

for eksempel geografiske eller klimatiske
utfordringer (både positive og negative).
Rammevilkårsvariablene defineres innenfor et
påvirkningsområde som dekker en buffer
rundt
nettets
kraftlinjer.
For
lokale
distribusjonsnett korrigeres normen i henhold
til andel jordkabler og luftlinjer i barskog med
høy
veksthastighet,
geografi
1
(en
kombinasjon av terrenghelning, tilknytning av
småkraft og luftlinjer i løvskog), geografi 2 (en
kombinasjon av vindstyrke, avstand til kyst,
antall øyer og andel sjøkabel) og geografi 3
(en kombinasjon av snømengde, mørketid,
islast og temperatur). For regionale distribusjonsnett korrigeres det for geografi 1R (en
kombinasjon av terrenghelning og skog med
høy veksthastighet).
Det tredje trinnet består av en kalibrering av
kostnadsnormene for alle nettselskapene. I
dette trinnet kalibreres samlet kostnadsnorm
til nivået på samlet kostnadsgrunnlag. Den
totale potten (altså differansen mellom
kostnadsnormen og samlet kostnadsgrunnlag) fordeles mellom nettselskapene basert på
deres andel av bransjens totale avkastningsgrunnlag. Kalibreringen sikret at nettbransjen
får dekket sine kostnader (inkludert en satt
avkastning) over tid.
3.3.2

KILE og USLA

Inntektsrammereguleringen skal gi nettselskapene incentiver til å holde kostnadene
nede. For å unngå at dette går på bekostning
av leveringspåliteligheten, er det innført to
ordninger som skal dekke avbruddskostnadene for kundene; kvalitetsjusterte
inntektsrammer ved ikke-levert energi (KILE)
og utbetaling til sluttbruker ved svært
langvarige avbrudd (USLA).
I praksis er det KILE-ordningen som ligger til
grunn for at nettselskapenes inntektsrammer
reduseres
ved
ikke-levert
energi.
I
reguleringen av de totale inntektene samordnes KILE og USLA, ved at USLA-kostnadene trekkes fra de øvrige avbruddskostnadene. USLA vil derfor ikke gi en ekstra
kostnad for nettselskapet, men fungerer som
en omfordeling av kostnadene i form av en

3

Vektingen av kostnadsnormen øker til 70 prosent
fra 2023
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kompensasjon som betales ut direkte til
kunden.

Utbetaling til sluttbrukere ved svært
langvarige avbrudd (USLA)
Ved svært langvarige avbrudd har kunden rett
til direkte kompensasjon gjennom USLAordningen. USLA-kostnadene representerer
en direkte kostnad for nettselskapet som må
dekkes innenfor inntektsrammen.

Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikkelevert energi4 (KILE)
KILE-ordningen innebærer at nettselskapet får
redusert
inntektsramme
ved avbrudd.
Inntektsrammen reduseres i henhold til KILEsatser reflekterer kostnadene avbruddet
påfører de berørte kundene. KILE-ordningen
gir dermed nettselskapet et generelt incentiv til
å unngå avbrudd.
Formålet med KILE er å at nettselskapene
skal inkludere de samfunnsøkonomiske kostnadene ved avbrudd i sine beslutninger om
drifts- og investeringstiltak. Dette sikrer at
kundenes avbruddskostnader tas med i nettselskapenes bedriftsøkonomiske vurderinger.
Beløpet er tenkt å representere nettkundens
ulempe ved avbruddet. Det betales ikke noen
direkte kompensasjon til kundene som
opplever avbrudd.
Ved avbrudd reduseres nettselskapenes
inntektsrammer ved summen av de totale
avbruddskostnadene gjennom innenfor året.
Avbruddskostnadene (KILE-kostnaden) er en
funksjon av avbruddsvarighet. Funksjonen
varierer
•

mellom de ulike kundegruppene jordbruk,
husholdning, industri, handel og tjenester,
offentlig virksomhet og industri med eldrevne prosesser, og

•

avhengig av når avbruddet skjer, etter
måned, ukedag og klokkeslett, og

•

hvor langvarig det er (periodevist etter
starten på avbruddet), og

•

om avbruddet er varslet på forhånd
Nettselskapet kan inngå individuelle avtaler
om direkte utbetaling av KILE-kostnaden for
sluttbrukere med et forventet årlige energiuttak større enn 400 MWh. I disse tilfellene
skal det avtales en KILE-sats eller
kostnadsfunksjon som kan avvike fra de
generelle reglene.

4

Grensen for hva som er et svært langvarig
avbrudd går ved 12 timer. Etter dette har
husholdninger og fritidsboliger rett på utbetalt
kompensasjon per målepunkt etter satsene
•

500 kroner ved 12 timer, og deretter 40
kroner per time for husholdninger, og

•

125 kroner ved 12 timer, og deretter 10
kroner per time for fritidsboliger
Dersom sluttbruker selv er skyld i avbruddet,
får man ikke kompensasjon. Ordningen skiller
ikke mellom kunder som var til stede i
bygningen under avbruddet og kunder som
ikke var det. Dog kan ikke kunden fremme et
samlet årlig krav som overstiger forventet innbetalt nettleie for inneværende år. USLAordningen for en kunde kan fravikes etter
paragraf 1-3 i leveringskvalitetsforskriften
(Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet).
Det kan inngås private avtaler (skriftlig)
mellom kunde og nettselskap om en annen
leveringskvalitet enn det som er regulert i
forskriften.
3.3.3

Anleggsbidrag

Anleggsbidraget
er
det
beregnede
investeringstilskuddet som ilegges ved
tilknytning av en ny kunde til nettet eller ved
forsterkning av nettet til en eksisterende kunde
som ber om økt kapasitet. Nettselskapene
skal fastsette og kreve inn anleggsbidrag for
hele eller deler av kostnadene for
investeringer som bli utløst hvis kunden blir
tilknyttet, får økt kapasitet eller får bedre
kvalitet. Nettselskapet kan ikke kreve inn
anleggsbidrag fra kunden ved reinvesteringer.
Dersom en kunde er den eneste brukeren av
nettanlegget, nettanlegget er dimensjonert
etter nettselskapets minste standard i forhold
til bestilt kapasitet og nettselskapet vurderer at
ingen andre kunder vil bli tilknyttet innen ti år,
skal kundens anleggsbidrag settes lik
kostnadsgrunnlaget for investeringen. Dersom
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anleggsbidraget gjelder nettanlegg med flere
brukere, skal hver kundes anleggsbidrag
beregnes som en forholdsmessig andel av det
samlede kostnadsgrunnlaget.
I de første ti årene fra tidspunktet da den første
kunden utløste investeringen skal nettselskapet også fastsette og kreve inn et
anleggsbidrag dersom ytterlige kunder blir
tilknyttet eller får innvilget økt kapasitet fra det
anleggsbidragsfinansierte nettanlegget.
Kostnadene ved investeringer som er
finansiert ved anleggsbidrag inngår ikke i
kostnadsgrunnlaget for inntektsrammene,
verken avskrivninger eller avkastning.
I trinn 1 (benchmarking) i kostnadsnormen
inngår alle investeringer i både avkastningsgrunnlaget og avskrivningene på investert
nettkapital på inputsiden i benchmarkingen (i
motsetning til i kostnadsgrunnlaget, hvor
anleggsbidragsfinansierte investeringer altså
ikke inngår i bokført verdi i avkastningsgrunnlaget).
I kalibreringen av kostnadsnormene inngår
alle investeringer i kapital, uavhengig av
finansiering, i avkastningsgrunnlaget, som
utgjør kalibreringsgrunnlaget. Det vil si at også
anleggsbidragsfinansierte investeringer inngår i beregningen av hvert nettselskaps andel
av bransjens totale avkastningsgrunnlag.
Finansiering av investeringer ved anleggsbidrag påvirker på denne måten ikke nettselskapenes incentiver, bare likviditeten ved
at tidsprofilen på inntektene endres.
3.3.4

Forskrift om leveringskvalitet

I tillegg til den økonomiske reguleringen av
nettselskapenes tillatte inntekter, er nettselskapene som områdekonsesjonær pålagt å
opprettholde levering i kraftsystemet etter
vilkårene for levering gitt av leveringskvalitetsforskriften.

3.4 Organisering av kjøp og salg av
strøm
Nettkunder kan velge sin strømleverandør
kostnadsfritt. For å oppnå god konkurranse i
sluttbrukermarkedet er det viktig at kunder
kan, og vet at de kan, bytte strømleverandør.
Nettselskapet er strømleverandør for kunder
som ikke selv har valgt leverandør (leveringspliktig leveranse). Det gjelder også dersom
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den valgte strømleverandøren ikke lenger kan
levere strøm eller dersom strømleverandøren
velger å avslutte kundeforholdet f.eks. pga.
manglende betaling av faktura. At nettselskapene har en leveringspliktig leveranse
blir dermed som en forsikring for kunden og
sikrer strømleveransen på et finansielt nivå.
Prisen på leveringspliktig leveranse kan de
seks første ukene maksimalt settes til spotpris
med et påslag på 5 øre/kWh ekskl. moms.
Etter dette kan nettselskapet sette en høyere
pris for å gi kunden incentiver til selv å velge
strømleverandør og -avtale.

3.5 Alternative forsyningsløsninger
Alternative forsyningsløsninger som fullgode
alternativer
til
nettilknytning
er
ikke
tilgjengelige på kommersiell basis i dag. Det
finnes flere aktører som tilbyr off-grid løsninger
for
avsidesliggende
kunder.
Noen
leverandører tilbyr enklere løsninger til fritidsboliger med variabelt forbruk som f.eks.
solceller, aggregat og batteri, mens andre
tilbyr mer omfattende løsninger for kontinuerlig drift og back-up. Aktørene tilbyr
prosjektering, utvikling og installasjon av
forsyning og kontrollsystemer tilpasset
kundens behov, men drifter ikke anleggene og
kunden sitter dermed igjen med ansvaret.
Mer avanserte løsninger, som mikronett for
flere kunder eller næringsdrift, finnes bare på
pilotstadiet. Pilotprosjekter har demonstrert at
slike alternative løsninger er mulige å
gjennomføre og at teknologien er der.
Aktørene bak slike løsninger uttaler at den
største barrieren for slike alternativer er at
dieselaggregat er billigere. Høyere pris på
utslipp og teknologiutvikling/stordriftsfordeler
på alternativ løsning kan endre dette. Et
alternativ er påbud/krav i vedtak fra RME.
NVE/RME peker i saksbehandlingen som
oftest på en kombinasjon av dieselaggregat
med solceller, batteri og gasshvitevarer som
alternative løsninger dersom kunden skal
koples fra nettet. Foreløpig omfatter de
vurderte sakene i stor grad et fåtall
fritidskunder med lavt forbruk, men også
oppgraderingsbehov for eldre nettanlegg med
flere kunder og/ eller større strømforbruk, som
for eksempel fastboende og næringskunder.
Ved sistnevnte tilfeller kan det kan være
aktuelt å søke om fritak fordi fortsatt forsyning
fra nettet fremstår som uforholdsmessig dyrt.
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Fastboende og næringskunder stiller større
krav til forsyningskvalitet enn fritidskunder, og
har behov for mer avanserte/ komplette
løsninger med tilnærmet tilsvarende krav til
kvalitet som ved tilkopling til nettet.
Løsningene kan innebære ulike kombinasjoner av felles og egen strømproduksjon fra
for eksempel solceller, vindturbiner og
aggregat med lagring i batterier og hydrogen,
og overføring via et mikronett. Spesielt for
øysamfunn tilkoblet hovednettet med dyre
sjøkabler kan slike løsninger være et relevant
alternativ.
Vi har vært i kontakt med noen aktører som
tester mer avanserte off-grid løsninger som
fullverdige alternativer til nettilkobling.
Foreløpig er prosjektene på pilotstadiet og
finansiering-, ansvars- og risikofordeling er i
liten
grad
vurdert.
Prosjektene
har
demonstrert at mer avanserte off-grid
alternativer er sikre og operative.
Trønderenergi og REMOTE-prosjekt
Trønderenergi gjennomfører et prosjekt på
Rye/Byneset som tester selvforsyning med en
kombinasjon av fornybar kraftproduksjon med
hydrogen som lagring. Produksjonen består
av en vindturbin som står for hoveddelen av
produksjon,
samt
et
solcelleanlegg.
Overskuddsproduksjonen
brukes
til
å
produsere hydrogen i et elektrolyseanlegg.
Hydrogen langtidslagres i en tank, og brukes
deretter til å produsere elektrisitet gjennom en
brenselcelle ved behov. Det er også en battericontainer koblet til systemet, som sikrer
spenningsnivå og frekvens. I tillegg er det
installert et dieselaggregat for å sikre reserveproduksjon. Prosjektet leverer til to gårder,
som er driftet av en bonde.
Prosjektet er en del av et større EU-prosjekt
som tester lokal forsyning med en kombinasjon av fornybar produksjon og med
hydrogen som lagring. Resten av prosjektet
består av to andre piloter, i Hellas og
Kanariøyene.
Prosjektet hadde oppstart januar 2021, og har
vært frakoblet hovednettet siden. Det skal
driftes fram til desember 2021, da det
avsluttes. Erfaringene så lang fra prosjektet er
positiv – kunden har opplevd lite utfall og
blinking, og reserveproduksjonen har blitt
brukt i omkring 2,5 % av tiden (EU-prosjektet
tillater 5 %). Etter fullføringen av prosjektet i
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desember, vil evalueringen vurdere leveringskvaliteten i løsningen, samt økonomien i
prosjektet og hvorvidt det har vært lønnsomt.
Haugaland Kraft Nett og prosjekt på Utsira
Haugaland Kraft Nett gjennomfører to
prosjekter for smarte løsninger på Utsira, som
har rundt 200 fastboende. Det ene prosjektet
tester forbrukerfleksibilitet på enkeltkundenivå, og det andre tester selvforsyning med
fornybar energi og mikronett.
Forsyningen til øya består i dag av en 17,5
kilometer lang sjøkabel fra Karmøy, og to vindturbiner med en totalt installert kapasitet på
1,2 MW.
Det er installert en batteripakke på øya, som
sikrer forsyning ved kortvarige utfall, og som
bidrar til å utjevne spenningen slik at vindturbinene kan produsere på maksimal effekt
(før batteripakken ble installert var turbinene
redusert til 1 MW).
Den nye løsningen har gjort at Utsira kan
holdes i øydrift ved gode vindforhold. Når det
er vindstille, kan driften opprettholdes i
omkring 1 time.

3.6 Vurdering av dagens praksis og
incentiver
På bakgrunn av våre beskrivelser av
aktørenes incentiver, dagens veileder og
regelverket rundt fritak fra leveringsplikten,
samt hvilke alternative forsyningsløsninger
som finnes, gir vi her vår vurdering av dagens
binære praksis. Vi tar utgangspunkt i denne
vurderingen når vi i kapittel fire vurderer tiltak
for å øke effektiviteten.
Nettselskapenes praksis
Nettselskapene benytter gjeldende veileder
fra 1999 når de utarbeider søknad om fritak.
De vurderer søknadens styrke basert på
kundetype og størrelsen på forsyningskostnaden ved reinvestering i nettet målt i
kroner per kWh. I henhold til veilederen settes
forventet årlig forbruk for kunden ut fra
gjennomsnittet de siste tre årene. Nettselskapene har ikke anledning til å søke om
fritak fra leveringsplikten når det gjelder
fastboende eller næringskunder.
Andre kostnader ved forsyningsalternativene
som tap av komfort, håndtering av egen
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forsyningsløsning, lavere forsyningskvalitet og
verditap på eiendommen, er ikke inkludert i
beregningen. Noen nettselskaper tilbyr kompensasjon til kunder ved frakopling fra nettet.
Praksisen med kompensasjon er ulik blant
nettselskapene, noen betaler en fast sats til
alle frakoplede kunder, mens andre vurderer
kompensasjon og sats fra sak til sak.
Nettselskapene søker bare om fritak fra
leveringsplikt i tilfeller hvor de er ganske sikre
på at fritakssøknaden godkjennes. Nettselskapene opplever at hele fritaksprosessen
med vurderinger, kundedialog, ventetid og
klagerunder krever mye ressurser og er
uforutsigbar. I opplagte saker hvor nettselskapet allerede er kommet til enighet med
kunden om frakopling, oppgir nettselskapene
vi har intervjuet, at behandlingen tar minst et
halvt år. I saker der kunden motsetter seg
frakopling og sender klage, kan saken ta flere
år, og nettselskapet må avse ressurser til
oppfølging. I tillegg kan langdryge uenigheter
med kunder bidra til omdømmetap for
nettselskapene.
Ved innvilget fritak fra leveringsplikt ønsker de
nettselskapene vi har snakket med, å avslutte
sitt forhold til kunden. Særavtaler med enkeltkunder krever oppfølging og ressurser for å
holde orden på ulike avtaler. I tillegg er selskapene skeptiske til å drive med aktiviteter
utenfor sin kjernevirksomhet, som for
eksempel drift av aggregat.
I tilfeller der nettselskapene ikke har søkt om
fritak fra leveringsplikten, men egentlig mener
det ville vært hensiktsmessig med fritak, har
interne vurderinger og eventuell dialog med
NVE/RME skjedd muntlig og er ikke skriftlig
dokumentert. Vi har derfor ikke grunnlag for å
vurdere disse tilfellene nærmere.

kompenserer derfor ikke fullt ut for
forsyningskostnadene. Nettselskapene har
følgelig isolert sett sterke økonomiske
incentiver til å søke om fritak.
Et fritak fra leveringsplikten innebærer bortfall
av alle kostnader og plikter nettselskapet har
overfor kunden. I praksis ser vi imidlertid at
nettselskapene sjelden søker om fritak, og
trolig sjeldnere enn det som er samfunnsøkonomisk optimalt. Hovedårsaken er at
regelverket fastslår at det bare er adgang til å
gi unntak i svært spesielle tilfeller, noe som
krever en streng praktisering av unntaksadgangen. I tillegg opplever nettselskapene at
søknadsprosessen er ressurskrevende og
uforutsigbar, og at det å frakoble kunder fra
nettet er negativt for nettselskapets omdømme.
For nettkundenes del gjelder det samme
regnestykket med motsatt fortegn. Nettkunder
det ikke gis fritak for, får ingen kostnader i
forbindelse med reinvesteringen, mens
nettkunder det gis fritak for, ikke har forskriftsfestede rettigheter til kompensasjon eller
alternativ forsyning dersom de frakobles
nettet. Nettkundene har dermed alle incentiver
til å unngå frakopling. Nettkundene har derfor
økonomiske incentiver til å argumentere for
opprettholdt forsyning og til å overdrive både
sitt behov og sine ulempekostnader. Dette ser
man også i praksis ved at nettkundene prøver
å argumentere for at forbruket i fremtiden vil
være høyere enn hva det har vært, eller at de
har planer om å bli fastboende eller etablere
næringsvirksomhet. Sannsynligvis fører også
disse incentivene til at nettkundene klager
oftere enn de ville gjort dersom de ble
kompensert eller hadde rett til alternativ forsyning.

Den økonomiske reguleringen av nettselskapene gir incentiver til kostnadseffektivitet. Reinvesteringer for å opprettholde
forsyning i avsidesliggende områder med få
kunder vil typisk innebære betydelig større
ressursbruk enn nettselskapene får tilbake
gjennom inntektsrammene.

I tilfellene der nettselskapet får fullt fritak fra
leveringsplikten mister kundene rettighetene
de har som nettkunder, inkludert retten til å
velge egen strømleverandør og til kompensasjon ved langvarige avbrudd. Kunder
med tilknytning kompenseres ikke direkte ved
kortvarige avbrudd, men nettselskapet har incentiver til å redusere både hyppighet og
lengde på avbrudd.

Økningen i kostnadsgrunnlaget for inntektsrammene tilsvarer kostnadene ved å forsyne
de aktuelle kundene, men uttellingen i form av
oppgaver i benchmarkingen er i forhold til
kostnadene.
Selskapets
kostnadsnorm

Ofte vil en løsning der kunden ikke er tilkoblet
nettet, innebære at kunden bare har energiforsyning når de er til stede. I tillegg har kunder
med tilknytning rett til en viss forsyningskvalitet gjennom nettselskapenes krav til

Nettselskapenes og kundenes incentiver
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spenningskvalitet osv. Kunder som ikke har
nettilknytning, står selv ansvarlige for å rette
eventuelle feil ved sin alternative forsyning.
Fra nettselskapenes side kan utbetaling av
kompensasjon til kunden, selv om det ikke er
påkrevd, bidra til å redusere konfliktnivået med
kunden det søkes fritak for.
Veilederen for fritak fra leveringsplikten sier at
nettselskapet skal vurdere kostnaden ved
alternativ forsyning. Uten krav om kompensasjon eller plikt til å sørge for alternativ
forsyning står imidlertid ikke nettselskapet
overfor de riktige avveiningene, og har i utgangspunktet et økonomisk incentiv til å søke
unntak i for mange tilfeller. Dette incentivet
motvirkes i dag av den strenge praktiseringen
av unntaksbestemmelsene og kostnadene
knyttet til søknadsprosessen.
Kundene, som mister alle rettigheter dersom
nettilknytningen ikke opprettholdes, har på sin
side svært sterke incentiver til å motsette seg
frakopling siden de ikke stilles overfor
kostnadene ved opprettholdt forsyning.
NVEs og RMEs praksis
NVE behandlet søknadene om fritak fra
leveringsplikten inntil 2019, hvor RME tok over
ansvaret.
En gjennomgang av behandlede søknader
viser at kostnadene ved reinvestering i nett er
forholdsvis høye og at det gis fritak i nesten
alle tilfeller. Basert på de sakene der vi har fått
tilgang til dokumentasjon, kommer det i snitt
inn et par søknader om fritak i året. Dette bekrefter inntrykket av at nettselskapene bare
søker om fritak når de er sikre på at det vil bli
innvilget, og at det kan være flere tilfeller der
nettselskapene burde søkt om fritak fra leveringsplikt.
NVE/RME godkjenner de fleste søknadene.
Når det gis avslag, skyldes det gjerne endringer eller ny informasjon underveis i behandlingsprosessen. Det innvilges som oftest
fullt fritak, men det finnes også eksempler på
delvis fritak hvor kunden kan frakobles nettet,
men nettselskapet må sørge for alternativ forsyning for fastboende og næringskunder.
Etter at RME overtok saksbehandlingen, er
det gjort endringer i behandlingsprosessen.
RME legger mindre vekt på størrelsen på reinvesteringskostnaden målt i NOK/kWh.
Endringene i søknadsbehandlingen er, etter
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vår forståelse, ikke kommunisert til nettselskapene. Nettselskapene vurderer derfor om
de skal sende søknad basert på hva de opplevde som kriterier da NVE var ansvarlige for
søknadsbehandlingen.
NVE har tidligere gitt fritak fra leveringsplikten
under forutsetning om utbetaling av kompensasjon, og pålegg om at nettselskapet informerer kunden om alternative forsyningsløsninger. Det er uklart for oss hvordan NVE har
fastsatt kompensasjonsbeløpet, men det er
delvis knyttet til kundens investeringskostnad i
alternative forsyningsløsninger. RME vurderer
på sin side at regelverket ikke gir hjemmel til å
pålegge utbetaling av kompensasjon til nettkundene. Nettkunder som frakoples har
dermed ingen forskriftsfestet rett til å motta
kompensasjon for ulempene det medfører for
dem.
I en binær praksis må kriteriene for fritak
være strenge
I dagens binære modell praktiserer RME
strenge kriterier for å gi fritak fra leveringsplikten. Fordi frakopling fra nettet kan ha store
konsekvenser for nettkundene i det aktuelle
området og det er stor usikkerhet om framtidig
utvikling og samfunnsøkonomiske kostnader
for kundene, vurderer vi at det er riktig at kriteriene skal være strenge for å gi fullt fritak fra
leveringsplikten. Hovedargumentet til en
streng praksis er at man må ha hensyn til
muligheten for framtidig aktivitet i området. I
områder som frakoples blir eventuell tilflytting
av fastboende eller etablering av arbeidsplasser trolig betydelig påvirket av hvorvidt det
finnes nettilknytning eller ikke. Vi diskuterer
dette videre i kapittel 4.
Vi har ikke et komplett kostnadsgrunnlag tilgjengelig for å vurdere dagens praksis, men
basert på de kostnadene vi har tilgjengelige
synes vedtakene om fritak å være hensiktsmessige. Da avslag og spesielle vilkår er
knyttet til vurdering av andre alternativer eller
ny informasjon, gis det fritak i saker der alternativet er klart rimeligere enn tilknytning og levering via nettet. Dermed bygges det i hvert
fall ikke for lite nett. Kundene som mister
rettigheten til leveranser, opplever imidlertid et
tap som de ikke har rett til å få kompensert.
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4

o

HVILKE TILPASNINGER KAN
ØKE EFFEKTIVITETEN?

I dette kapittelet vurderer vi hvordan alternative fritaksordninger kan gi nettselskapene
og kundene sterkere incentiver til å bidra til
mer effektiv nettutbygging. For hver av de
alternative fritaksvariantene vurderer vi hvordan kundens rettigheter mht. tilgang til kraftmarkedet og leveringskvalitet kan ivaretas.
Dersom nettselskapet og nettkunden stilles
overfor de riktige kostnadene og reguleringen
av nettselskapet sørger for at de er likegyldige
i valget mellom likeverdig nettilknytning og alternativ forsyning, vil både nettselskapet og
nettkunden ha incentiver til å velge det samfunnsøkonomisk mest hensiktsmessige alternativet. Det innebærer at reguleringen også
bør reflektere usikkerhet om fremtidig nettetterspørsel og ikke-monetære verdier.

Fritak fra leveringsplikten, der
nettselskapet må opprettholde
leveranse gjennom eksisterende
forbindelse

Justering av binær løsning utredes nærmere i
avsnitt 4.2, mens delvis fritak drøftes i avsnitt
4.3.

4.1 Aktuelle case for utvidet
fritaksadgang
I dag er fritaksmuligheten i praksis begrenset
til fritidsboliger som ligger avsides til i forhold
til øvrig nett. I de fleste tilfellene hvor det er
innvilget fritak er det snakk om enkeltkunder,
selv om det også finnes tilfeller der det er gitt
fritak ovenfor flere kunder. Et alternativ er å utvide fritaksmuligheten til flere typer kunder, og
å oftere gi fritak for områder med mer enn én
enkeltkunde.

En beslutning om å ikke reinvestere påvirker
fremtidige muligheter aktivitet i det berørte området. Opsjonsverdier som fjernes ved frakopling fra nettet, bør også tas med i betraktningen.5

For å strukturere diskusjonen, har vi definert
tre «case» for områder med ulike egenskaper.
Disse representerer typiske situasjoner hvor
det kan være aktuelt å vurdere fritak dersom
fritaksmuligheten utvides.

Økt unntaksadgang vil i praksis innebære at
det blir mulig for nettselskapene å få fritak i
situasjoner som det med dagens regulering og
praksis ikke gis fritak for. Det er derfor nyttig å
ha et inntrykk av hvilke situasjoner det kan
dreie seg om. I avsnitt 4.1 starter vi derfor med
en kort drøfting av hvilke situasjoner det kan
dreie seg om.

Dagens praksis er streng fordi konsekvensen
av ikke å reinvestere kan ha store konsekvenser, både for kunden(e) selv og for området,
ved at framtidige muligheter for bosetting og
næringsutvikling begrenses. Vi mener derfor
det ikke blir riktig å ta utgangspunkt i dagens
situasjon, men at området bør vurderes mer
helhetlig og framoverskuende, der det også
tas hensyn til opsjonsverdien som netttilknytning representerer.

Når det gjelder endringer i fritaksadgangen er
det videre snakk om to hovedtilnærminger:
•

Justering av binær løsning

•

Mulighet til delvis fritak:
o

5

Fritak fra tilknytningsplikt, der
nettselskapet må sørge for alternative
forsyning

Infrastruktur for strøm er en viktig forutsetning for
bosetting og næringsutvikling. Å beholde netttilknytningen gir har derfor en verdi knyttet til handlingsrommet for utvikling av et område framover.
Denne verdien kan kalles en opsjonsverdi. I henhold til NOU 2012:16 kan opsjonsverdier «være
viktige dersom en på beslutningstidspunktet har
mangelfull informasjon om framtidige konsekvenser av beslutningen. Det vil da i prinsippet
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•

Øysamfunn: Område med flere kunder,
men relativt lav aktivitet

•

Fraflyttingsområde: Område med lav
aktivitet, men med grunnleggende
infrastruktur på plass og mulighet for
næringsetablering

ligge en økonomisk verdi i å utsette beslutningen,
eller å vente med å iverksette den. (…) For at det
skal være lønnsomt å ikke vente, må nåverdien av
netto nytte ved gjennomføring straks være større
enn opsjonsverdien ved å vente.» I NOU 1997:27
Nytte-kostnadsanalyser heter det at «det (er) viktig
å være klar over at positiv risikojustert nåverdi ikke
nødvendigvis tilsier at prosjekter bør gjennomføres
straks hvis det er irreversibelt og kan utsettes.»
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•

Hytteområde: Område med lav aktivitet
uten infrastruktur

I Øysamfunn-caset finnes det en god del
nettkunder, inkludert fastboende og/eller
næring. For et slikt område er det med dagens
binære løsning helt uaktuelt å gi fritak fra leveringsplikten. Forbruket er imidlertid av en
størrelse som gjør at det bør vurderes om en
alternativ forsyningsløsning er billigere enn reinvestering i nettforbindelsen. Samtidig er det
framtidige behovet usikkert, etterspørselen
kan forbli relativt uendret, den kan synke eller
den kan øke avhengig av f.eks. etablering av
næringsvirksomhet (fiskeoppdrett, turisme),
samfunnstrender, utvikling i offentlige tilbud
eller transport- og datainfrastruktur.
I Fraflyttingsområde-caset kan man for eksempel se for seg en nesten eller helt fraflyttet
bygd som er vanskelig tilgjengelig nettmessig
(for eksempel en øy eller at området ligger
vanskelig til bak høye fjell). Bygningene som
tidligere ble brukt av fastboende benyttes nå i
stor grad som fritidseiendommer i sommerhalvåret og næringsvirksomheten er lagt ned
eller begrenset til drift av noen få landbrukseiendommer uten fast bosetting. I et slikt område finnes det veier og annen infrastruktur.
Her vil det være en viss sannsynlighet for at
noen bestemmer seg for å bosette seg. Det vil
også være relativt enkelt å skape nye arbeidsplasser ved å etablere næringsvirksomhet
som kan snu utviklingen. Dersom nettilknytningen kuttes, kan en slik utvikling bli
tilnærmet umulig.
I Hytteområde-caset ser vi for oss en liten
samling hytter på fjellet uten vei og annen infrastruktur, men der det kan være utviklingsmuligheter, inkludert mulighet for næringsutvikling. Dagens forbruk være like stort som i
variant to, men områdets andre egenskaper er
helt annerledes.
I alle de tre casene kan alternative forsyningsløsninger være aktuelt, men hvilke egenskaper ved strømleveransen som vil anses
som tilstrekkelig for å gjøre det lønnsomt å reinvestere i nettforbindelsen, vil være ulik. I Øysamfunnet må den alternative forsyningens leveringskvalitet og -sikkerhet være på høyde
med vanlig tilknytning (i henhold til fol). Det
tilsier at kostnadene ved nettilknytning
(reinvestering) må være høye for at det skal
være aktuelt å vurdere fritak fra full
leveringsplikt der. I Hytteområdet er det gjerne
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ikke behov for kontinuerlig strømforsyning,
noe som kan gjøre fullt fritak, eventuelt med
kompensasjon, mer aktuelt. Fraflyttingsområdet plasserer seg et sted imellom, der
kan man se for seg midlertidig opprettholdt forsyning med lavere kvalitet eller forsyning via
alternativer til nett.
I alle casene kan det være betydelig usikkerhet om potensialet for framtidig nettetterspørsel. De aktuelle kundetypene og potensialet i
Hytteområdet er trolig enklest å vurdere. I Fraflyttingsområdet kan det være vanskeligere å
si noe om sannsynligheten for økt aktivitet, og
hvor høy nettetterspørselen kan komme til å
bli ved økt aktivitet. Øysamfunnet plasserer
seg et sted imellom, der er det etablert bosetting og trolig enklere å vurdere framtidsutsiktene enn i Fraflyttingsområdet.

4.2 Justeringer av binær løsning
4.2.1

Vanlig tilknytning

Tabellen under viser hvilke kostnader som
bæres av nettselskapet og av kunden ved
vanlig tilknytning, inkludert videre tilknytning
ved reinvesteringer.
Tabell 3: Vanlig tilknytning
Nettselskapet betaler

Kunden betaler

Reinvesteringskostnad

Nettleie

Drifts- og
vedlikeholdskostnad

Strømkostnad

Avbruddskostnad (KILE,
USLA)
Feilrettingskostnad

Vi antar i alle tilfeller at kunden koster nettselskapet mer enn den verdien kunden representerer som «oppgave» i inntektsrammereguleringen.
Nettleien er lik for alle tilsvarende kunder i
samme nett. Det innebærer at kunder i deler
av nettet som er billig å forsyne betaler mer
enn kostnaden ved nettet til seg, mens kunder
i deler av nettet som er dyrt å forsyne som for
eksempel casene beskrevet over ikke dekker
alle kostnadene ved sin forsyning, det tilsier at
nettleien som kunden betaler er lavere enn
kostnadene nettselskapet betaler for denne
kundens forbruk. Den strenge praktiseringen
av fritaksmuligheten og kostnadene ved å
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søke fritak, gjør at nettselskapene bare unntaksvis søker.
Vanlig tilknytning innebærer at nettselskapet
har det fulle ansvaret for strømforsyning til
kunden inkludert reinvesteringer. Kunden har
tilsvarende fulle rettigheter. Incentivproblemet
er knyttet til at kunden ikke bærer noen av
kostnadene ved tilknytningen og derfor har incentiver til å overrapportere sin nytte.
Anleggsbidrag for reinvesteringer
En mulig tilpasning for å avsløre om kunden
har en betalingsvilje som likevel rettferdiggjør
reinvesteringen i tilfeller der nettselskapet
mener det er uforholdsmessig dyrt, kan være
å innføre anleggsbidrag også for reinvesteringer. Ordningen kan utformes tilsvarende
regelverket for anleggsbidrag ved nytilknytning, der eventuelle nye kunder som kommer
til, eller eksisterende kunder som øker sitt
uttak, f.eks. i en 10-årsperiode, kan ilegges en
tilsvarende andel av anleggsbidraget.
Anleggsbidrag ved reinvesteringer gir i prinsippet kunden incentiv til å signalisere riktig
forventet effektbehov framover og betalingsvilje for fortsatt nettilknytning, inkludert betalingsviljen for å sikre nettilgang som opsjon for
fremtidig bruk og nye eiere (eiendommens
framtidige verdi). Man vil også unngå diskusjoner om hvorvidt historisk uttak de siste tre
år, slik praksis er i dag, er representativt for
kundens behov framover.
Regelen for anleggsbidrag er at kunden må
betale for investering opp til minste standardkapasitet som dekker kundens behov dersom
nettselskapet mener det ikke er sannsynlig at
flere kunder vil komme til. For forsyning til
individuelle kunder vil minste standardkapasitet i de aktuelle tilfellene trolig innebære
en betydelig overkapasitet i forhold til behovet.
Men all den tid minste standardkapasitet er
den reelle minimumskostnaden ved reinvesteringen, er det den kostnaden kunden må stilles
overfor for at incentivene skal bli riktige.
Ordningen innebærer også at kunden som
betaler anleggsbidrag eventuelt får tilbakebetalt deler av anleggsbidraget dersom flere
kunder kommer til i løpet av en tiårsperiode.

Anleggsbidrag for reinvesteringer er ikke et
perfekt virkemiddel fordi anleggsbidraget bare
gjelder investeringskostnader knyttet til kundens behov og ikke nettselskapets øvrige
kostnader knyttet til forsyning av kunden (drift
og vedlikehold, feilretting, overkapasitet osv.).
Kunden stilles med andre ord ikke overfor nettselskapets fulle kostnader ved tilknytningen,
men det gjelder for så vidt heller ikke øvrige
nettkunder som ilegges anleggsbidrag.
Dersom kostnaden ved reinvestering og nytilknytning er lik, kan man oppnå den samme
virkningen ved å innvilge fritak og la kunden
søke om tilknytning på nytt. Da vil kunden behandles som en nytilknytning og ilegges anleggsbidrag i henhold til gjeldende regelverk.
Poenget med å ilegge anleggsbidrag ved
reinvesteringer er å gi kunden sterkere
incentiver til å avsløre både sitt behov og sin
betalingsvilje i de tilfellene det er usikkert om
fortsatt tilknytning er samfunnsøkonomisk
fornuftig.
Det er også et spørsmål om anleggsbidrag for
reinvestering bør gjelde for alle reinvesteringer, og ikke bare der nettselskapet har søkt
om fritak. I prinsippet bør det ikke være noe i
veien for å innføre anleggsbidrag for reinvesteringer tilsvarende anleggsbidrag for nytilknytning, men det er ikke innenfor rammen av
dette prosjektet å vurdere alle sider ved en slik
utvidelse. Vårt ærend her er å påpeke at anleggsbidrag ved reinvestering, der det er
aktuelt å søke om fritak, vil bidra til at både
nettselskap og myndigheter får bedre informasjon om behovet og nytten av opprettholdt forsyning.
4.2.2

Fullt fritak

Dersom det gis fullt fritak, bærer kunden alle
kostnader ved alternativ (eller manglende)
forsyning, jfr. tabellen under. Nettselskapet
bærer kun en eventuell kompensasjonskostnad. (Nettselskapet bærer også kostnader
knyttet til søknadsprosessen. Kunden kan
tilsvarende påføres kostnader i en slik
prosess.)

Anleggsbidraget skal bidra til å redusere sannsynligheten for at nettselskapet må gjennomføre store investeringer som ikke står i forhold
til gevinstene.
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Tabell 4: Fullt fritak
Nettselskapet betaler

Kunden betaler

Eventuell (frivillig)
kompensasjon

Investering i alternativ
forsyningsløsning
Drift og vedlikehold
Energikostnad

inkludere redusert komfort og redusert
funksjonalitet, f.eks. ved at driften er
avhengig av at noen er til stede i bygget
(fryse- og kjøleløsninger, frostsikring
osv.).
•

Verditap: Fritidsboliger uten nett får lavere
markedsverdi som fritidsbolig, manglende
nett begrenser muligheter til omgjøring til
helårsbolig og begrenser mulighetene til
utvikling av næringsvirksomhet (f.eks.
utleie).

•

Økt risiko for både avbrudd, redusert
kvalitet på forsyningen og verditap
representerer en ekstra kostnad i seg
selv.

•

Kunden har ingen rettigheter ift.
nettselskapet som ved vanlig tilknytning
og bærer det fulle ansvaret for løsningen
selv.

Avbruddskostnad
Feilrettingskostnad
Kompetansebehov
Redusert
forsyningskvalitet /
komfort
Verditap (fremtidig)
Økt risiko for avbrudd,
redusert kvalitet og
verditap
Ingen rettigheter/fullt
individuelt ansvar

Fullt fritak innebærer at nettselskapet ikke har
noe ansvar for kunden i det hele tatt og derfor
har incentiver til å overdrive kostnaden ved å
sikre kunden leveranser via fullverdig
nettilknytning.
Hvis man utvider mulighet til å gi fullt fritak (jfr.
variantene beskrevet over), vil nettselskapet
trolig ha incentiver til å søke om fritak i flere
tilfeller. Det vil samlet sett kunne gi en
samfunnsøkonomisk gevinst. Samtidig er det
da viktig at nettselskapet stilles overfor
rammebetingelser som gir incentiver til å
foreta de riktige avveiningene. Det fordrer at
de tar hensyn til alle kostnader som påføres
kundene(e) som eventuelt må ha alternativ
forsyning.
Imidlertid er det åpenbart utfordrende å prissette flere av kostnadselementene – og nettonytten – for kundene:
•

Investeringer, drift og vedlikehold,
energikostnader og avbruddskostnader
kan i prinsippet prissettes.

Andre elementer er krevende å prissette:
•

•

Kompetansebehov: Alternativ forsyning
krever at kunden har tilstrekkelig
kompetanse til å velge løsning og
eventuelt tjenester knyttet til drift av
løsningen, og til å følge opp leverandører.
Redusert forsyningskvalitet: Alternativ
løsning kan være sammensatt og
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Kundens incentiver til å ønske nettilknytning er
knyttet til kostnadene ved alternativ forsyning
og graden av kompensasjon, jfr. tabellen. I
prinsippet kan kunden være villig til å frafalle
krav om tilknytning dersom hen får sine
kostnader ved alternativ forsyning dekt fullt ut.
Kompensasjon ved fullt fritak
I prinsippet kan en adekvat kompensasjon gi
nettselskapet incentiver til å gjøre riktige
avveininger mellom nettforsyning og aktuelt
alternativ. Samtidig bør en økonomisk
rasjonell kunde være tilfreds med kompensasjon dersom den er tilstrekkelig (gir samme
netto
nytte).
Det
teoretisk
riktige
kompensasjonsbeløpet er nåverdien av
levetidskostnadene for kunden, fratrukket nåverdien av nettleie og energikostnad.
Den prinsipielt optimale løsningen er å
kombinere fullt fritak med full kompensasjon til
de kundene som ikke får opprettholdt
forsyning (som man får fritak for). I så fall må
nettselskapet vurdere alle kostnader ved
alternativ forsyning, inkludert høyere KILE- og
USLA-kostnader dersom alternativ forsyning
har lavere kvalitet enn forsyning fra nettet. Det
vil i teorien gi nettselskapene incentiver til å
velge den riktige løsningen.
Det er flere utfordrende elementer som må
utredes i så fall, bl.a.:
•

Hvordan skal ikke prissatte virkninger
evalueres?
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•

Hvilket forbruk skal legges til grunn?
(Historisk, dagens eller planlagt forbruk.)

•

Hvilken alternativ løsning skal det tas
utgangspunkt i? (Sammenheng mellom
forbruk og løsning?)

•

I hvilken grad skal det tas høyde for at
kundens behov kan endre seg, eller at det
kan komme nye kunder til i samme
punkt/område?

•

Hva med nye kunder som kommer til?
Skal de også få tilsvarende
kompensasjon på tilsvarende vilkår?

•

Osv.

Det må avklares nærmere hvilken levetid
(tidshorisont) som skal legges til grunn for
kompensasjonsberegningen. Det er nærliggende å bruke samme levetid som for en
nettinvestering. Dersom man skal ta hensyn til
forventet levetid av kundens behov, kan det gi
opphav til kontroverser mellom kunden og
nettselskapet. Her kan det være aktuelt å
legge til grunn ulike levetider for ulike typer av
case, jfr. innledningen.
Standardisering og tommelfingerregler
Full kompensasjon, der betydelige deler av
kompensasjonen er knyttet til ikke-prissatte
kostnader som er subjektive og private, vil ikke
svekke kundens incentiv til å overdrive nytten
av nettilknytning. Det tilsier at det må
fastsettes standardverdier for en del av
grunnlaget for kompensasjonen. Standardsatser for ulike kundekategorier kan f.eks.
fastsettes på basis av spørreundersøkelser, à
la KILE-satsene for alminnelig forsyning.
Standardsatsene kan brukes som grunnlag for
en tommelfingerregel for når det kan gis fritak
og til å fastsette kompensasjonsbeløp:
•

En tommelfingerregel som sier at (direkte)
kostnader ved opprettholdt (fullverdig)
nettilknytning må være minst så og så
mye høyere enn alternativ forsyning for at
nettselskapet skal få fritak. Hvor mye
høyere må fastsettes på basis av
nærmere undersøkelser av
ulempekostnadene for kundene det gis
fritak for, og som tar høyde for at
alternativ løsning er dårligere enn full
nettilknytning. Beregningene kan også ta
utgangspunkt i standardalternativer for
ulike typer av kunder.
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•

Standard kompensasjonsbeløp der
parametere for å fastsette
kompensasjonsbeløpet for ulike kunder
må spesifiseres nærmere.

Det er naturlig at tommelfingerregel og
kompensasjon henger sammen; Tommelfingerregelen er samtidig en indikator på
kundens ulempekostnad.
Dersom det også innføres anleggsbidrag for
reinvestering, må kompensasjonsbeløpet
korrigeres for aktuelt anleggsbidrag dersom
incentivene skal være symmetriske.
4.2.3

Sammenheng med øvrige
reguleringer av nettselskapet

Et pålegg om at nettselskapet må betale
kompensasjon til kunde det gis fritak for, vil i
utgangspunktet styrke nettselskapets incentiv
til å gjøre den riktige avveiningen mellom forsyning via nettet og alternativ forsyning.
For å sikre konsistens i reguleringen kan
kompensasjonsbeløpet inngå i nettselskapets
inntektsramme og kunden i grunnlaget for
benchmarkingen og fastsettelse av inntektsrammen, slik anleggsbidrag gjør i dag. Kompensasjonsbeløpet kan utbetales til kunden
som et engangsbeløp. I inntektsrammereguleringen kan kompensasjonsbeløpet behandles som en investeringskostnad som avskrives over tid.

4.3 Løsninger med delvis eller
betinget fritak
Delvis fritak og betinget fritak er andre måter å
fordele kostnader og ulemper på enn gjennom
anleggsbidrag og full kompensasjon. Ulike
modeller for delvis og betinget fritak kan også
føre til lavere samlede samfunnsøkonomiske
kostnader ved at kunden ikke får tilknytning på
vanlige vilkår.
Vi drøfter mulige alternativer med utgangspunkt i de kostnadene som er identifisert. Vi
tar videre utgangspunkt i to hovedmodeller:
Fritak fra tilknytningsplikten, men ikke fra forsyningsplikten, og fritak fra forsyningsplikten,
men ikke fra tilknytningsplikten.
4.3.1

Fritak fra tilknytningsplikten

Dersom nettselskapet får fritak fra tilknytningsplikten, men plikt til å sørge for alternativ
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forsyning til kunden, vil kostnadsfordelingen
f.eks. se slik ut:
Tabell 5: Fritak fra tilknytningsplikten
Nettselskapet betaler

Kunden betaler

Investering i alternativ
forsyningsløsning

Nettleie (vanlig eller
betinget)

Drift og vedlikehold

Energikostnad (reell
eller virtuell)

Energikostnad (reell)

Redusert
forsyningskvalitet

Avbruddskostnad (ihht.
KILE, USLA)

Verditap (fremtidig)

Feilrettingskostnad

Økt risiko for avbrudd,
redusert kvalitet og
verditap

Kompetansebehov

Anleggsbidrag

Kompensasjon

Løsningen innebærer altså at nettselskapet
får fritak fra plikten til å reinvestere i nettet. Til
gjengjeld må nettselskapet sørge for at
kunden får alternativ energiforsyning som
dekker kundens behov (i henhold til de
kravene som gjelder alle nettkunder). Det
betyr at nettselskapet får ansvar for en eller
annen form for energiproduksjon (det trengs
gjerne en kombinasjon av løsninger for å
dekke kundens behov for lys, varme, matlaging, elektriske installasjoner og annet
energikrevende utstyr).
Gitt at det stilles samme krav til alternativ
løsning, innebærer modellen på sett og vis at
kunden får perfekt kompensasjon for å miste
nettilknytningen. Innenfor de kravene som
settes, vil nettselskapet ha incentiv vil å velge
den mest kostnadseffektive løsningen, inkludert å opprettholde (eventuell midlertidig)
nettdrift dersom det er mulig og anses for å
være rimeligste løsning.
En av de største utfordringene knyttet til investeringer i forsyningsløsninger er usikkerhet
rundt fremtidig forbruk. Med dagens forbruk
kan det hende at alternativ forsyningsløsning
er klart billigere enn å reinvestere for å sikre
videre strømleveranse fra nettet. Fordi forholdene typisk er små, vil et slikt regnestykke
gjerne være skjørt for relativt små endringer i
forbruk (og produksjon). Nettselskapet kan
derfor havne i den situasjonen at den
alternative forsyningsløsningen som er
etablert, ikke dekker etterspørselen etter
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energi i området. Men slike v kan også oppstå,
og oppstår, ved investeringer i nettet, og er
vurderinger nettselskapene bør være vant
med å gjøre. Alternative forsyningsløsninger
kan også i varierende grad være fleksible,
skalerbare og eventuelt mulig å gjenbruke i et
annet område.
Behovsspesifikasjon
Behovsspesifikasjonen kan avgrenses til den
energiforsyningen kunden har rett til ved
videreføring av vanlig tilknytning. Dersom
kundens behov øker i fremtiden – ut over den
retten kunden har i dag – tar nettselskapet
risikoen for at kapasiteten må økes (standardkapasiteten er ikke nødvendigvis den samme
i en alternativ løsning). Eventuelt kan det være
et krav til nettselskapet at det skal kunne
levere opp til minste standardløsning
(nettkapasitet), men det vil trolig i mange
tilfeller føre til unyttige overinvesteringer og
svekke kostnadseffektiviteten av å tillate
alternativ forsyning.
Det skal godt gjøres å finne hensiktsmessige,
alternative løsninger som har nøyaktig de
samme egenskapene som nettilknytning
(f.eks. når det gjelder kontinuerlig forsyning,
spenningskvalitet osv.). Behovsspesifikasjonen kan derfor tilpasses det som er teknisk
og operasjonelt mulig gitt de alternative
løsningene som er aktuelle.
Kompensasjon og anleggsbidrag
Siden alternativ løsning neppe gir kunden forsyning som er likeverdig med nettilknytning,
kan modellen kombineres med kompensasjon
for øvrige kostnader og ulemper løsningen
innebærer for kunden, som redusert forsyningskvalitet, potensielt verditap og økt
risiko. Tilsvarende bør det ilegges anleggsbidrag for alternativ løsning dersom det innføres anleggsbidrag for reinvesteringer i
nettet. Som ved fortsatt tilknytning til nettet, er
anleggsbidrag også egnet til å avsløre
kundens forventede energiforbruk.
Kundens betaling for energiforbruk
Ved valg av alternativ løsning, må nettselskapet ta hensyn til de totale kostnadene
ved alternativene, dvs. inkludert energikostnaden. Utviklingen i energi og strømpriser
er usikker, det samme gjelder kundens
framtidige forbruk.
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I utgangspunktet er energikostnaden en del av
den totale kostnaden ved alternativ løsning,
men ved nettilknytning (reinvestering) betaler
kunden for energikostnaden direkte og står fritt
til å velge både strømleverandør og -avtale.
I prinsippet kan det tenkes flere mulige
alternativer for fakturering av kundens
energiforbruk:
1. Kunden opptrer som vanlig i strømmarkedet og kan velge kraftleverandør
2. Kunden faktureres i henhold til faktisk
forbruk og markedsprisen på strøm med et
påslag (nærmere spesifisert standardkontrakt)
3. Nettselskapet/tredjepart viderefakturerer
de faktiske energikostnadene til kunden
4. Energikostnaden til kunden reguleres på
tilsvarende måte som tilknytningspliktige
fjernvarmekunder6
Alternativ 1 er en slags idealløsning der
kunden betaler samme energikostnad som
ved vanlig nettilknytning. Dersom kunden fritt
skal velge strømleverandør, må det i
prinsippet lages egne ordninger for håndtering
av dette forbruket i balanseavregningen siden
kunden ikke er tilknyttet nettet og dermed ikke
forsynes med produksjon tilknyttet nettet.
Både alternativ 1 og 2 fordrer at kundens
energiforbruk oversettes til et strømforbruk. I
begge tilfeller er det nettselskapet (eller
eventuelt tredjepartsleverandør) som tar
risikoen knyttet til utvikling i energikostnad i
forhold til strømpris.
Alternativ 3 og 4 er trolig administrativt
enklere. I alternativ 3 bærer kunden hele
risikoen og nettselskapet/tredjepart har ingen
incentiver til å holde kostnaden nede. I
alternativ 4 har kunder med tilknytningsplikt en
garanti for at samlet kostnad ikke blir høyere
enn den ville vært ved elektrisk oppvarming.
Alternativet innebærer at risikoen knyttet til
energikostnaden deles mellom kunde og
nettselskap.
Kundens betaling for energiforbruk bør
korrespondere med forbruket for å gi kunden
incentiver til å tilpasse forbruket til kostnaden.

6

Prisen du betaler for fjernvarme, skal ikke være
høyere enn prisen ville vært hvis du hadde brukt
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Som grunnlag for både nettleie og energiforbruk, vil det være behov for å måle hele
forbruket til kunden ved den alternative
løsningen. Energiforbruket kan tenkes å
inkludere andre energibærere som gass. Det
finnes multifunksjonsmålere som tilfredsstille
dette behovet.
Nettleie
Nettleien skal være objektiv og ikkediskriminerende, og det er ikke anledning til å
gi like kunder ulik nettleie. I utgangspunktet
tenker vi at nettkunden(e) som nettselskapet
har forsyningsplikt for, ikke skal betale en
annen nettleie enn de ville gjort dersom de var
tilknyttet nettet. Det gjelder også eventuelt
anleggsbidrag for alternativ forsyningsløsning.
Som nevnt over, kan det kan være hensiktsmessig, eller nødvendig, at den alternative
forsyningsløsningen innebærer dårligere
leveringssikkerhet og -kvalitet enn vanlig
nettilknytning. Det er ikke unikt og kan
reflekteres i nettleien. Kunder med UKT-avtale
kompenseres i dag for en dårligere løsning via
lavere nettleie. Det finnes også individuelle
KILE-avtaler og nettkunder kan i dag tilknyttes
på vilkår. Vi tror slike avtaler også kan
benyttes i tilknytning til denne modellen.
Det kan tenkes at nettkunder med en slik
alternativ forsyning kan
kompenseres
gjennom en tilpasset «fritakstariff». Kunden
kan enten gis en generell lavere tariff eller
kompenseres spesifikt ved de utfallene som
skjer.
Dersom kunden får lavere nettleie for å
kompensere for lavere leveringssikkerhet, bør
eventuell kompensasjon for ulempekostnader
justeres tilsvarende.
Avtale mellom nettselskapet og
tredjepartsleverandør
Den alternative forsyningen kan være alt fra
enkle løsninger hos en enkelt kunde til mer
avanserte systemer som forsyner flere kunder
gjennom et mikronett, men innebærer i alle
tilfeller alternativ energiproduksjon. Nettselskapene har ikke anledning til å eie produksjon, så løsningen fordrer i utgangspunktet
at det inngås avtale med kunden eller en

strøm til oppvarming. Dette
energilovens § 5-5. (Kilde: NVE)

er

bestemt

i
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tredjepart om dette. Tredjepartsleverandøren
kan være:
•

Kunden selv som har investert i energiproduksjon, f.eks. dersom det er
tilstrekkelig med solpanel på tak i
kombinasjon med batteri.

•

En aktør som eier energiproduksjon som
sørger for at kunden forsynes med strøm

•

En mikronettaktør som eier både nett og
produksjon, og som ev. forsyner flere
kunder

Det blir viktig å sørge for at innholdet i
kontrakten ikke gir uheldige incentiver og at
risikofordelingen er hensiktsmessig. Noen
viktige punkter i en slik kontrakt er:
•

Behovsspesifikasjon

•

Størrelse på kompensasjon ved avbrudd

•

Leveringskvalitet og -sikkerhet

•

Priser og øvrige økonomiske vilkår

Tredjeparten som etablerer og drifter den
alternative løsningen vil både ha investeringskostnader og drifts- og vedlikeholdskostnader
som skal dekkes.
Flere typer risiko må håndteres/plasseres:
•

Tredjepart går konkurs

•

Kunden ønsker ikke løsningen mer
(nettkunder har mulighet til å frakople seg
fra strømnettet og bør ha samme
rettigheter her)

•

Nettselskapet ønsker ikke løsningen mer
(f.eks. fordi de finner ut at de må
investere likevel og dermed tilknytte
kundene til nettet)

Dersom kunden leier ut takarealer til solpanel
til en annen tredjepart som har ansvar for
løsningen, kan det oppstå et utfordrende
ansvarsforhold – f.eks. hvem som skal sørge
for snørydding og hva som skjer dersom
kunden skader solpanelinstallasjonene. Selv
om dette kan avtales bilateralt, kan det være
grunn til å utarbeide veiledere og standarder
som regulerer slike forhold.
Så lenge nettselskapet er forpliktet til å sørge
for alternativ forsyning og ellers omfattes av
den generelle nettreguleringen, er det trolig
ikke behov for å regulere hvordan avtalen
mellom nettselskapet og tredjepart skal se ut.
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Imidlertid kan det være spørsmål knyttet til
avståelse av areal til alternativ forsyning og
eventuelt mikronett- og koblingsanlegg som
må avklares nærmere i forbindelse med
konsesjonsvedtak og hvorvidt det skal kunne
inngis ekspropriasjonsvedtak.
Det må også avklares nærmere om nettselskapets områdekonsesjon er tilstrekkelig,
eller om tredjepart må ha egen konsesjon.
Nettselskapets områdekonsesjon omfatter i
utgangspunktet den alternative løsningen
siden det er nettselskapet som har forsyningsplikten. Grensesnittet mellom områdekonsesjon og eventuell egen anleggskonsesjon for tredjepart må utredes.
Spesielle forhold ved mikronettløsning
En mikronettløsning er aktuell dersom det er
den beste løsningen for å forsyne flere kunder
som ikke er tilknyttet nettet. Mikronettløsning
kan være aktuell i områder der det allerede er
flere kunder eller dersom det kommer til nye
kunder i et område der det allerede er en
kunde som er unntatt fra tilknytningsplikten.
Dersom løsningen innebærer en form for (offgrid) mikronettløsning (som omfatter eller kan
omfatte flere kunder), antar vi at bygging og
drift av mikronettet også overlates til en
tredjepart. I så fall må det trolig utformes
regulering som passer til slike løsninger, der
mikronetteier f.eks. ikke nødvendigvis eier all
produksjon (kunden(e) kan f.eks. selv eie solpaneler på tak som kan knyttes til mikronettet).
Her kan det tenkes mange varianter som må
utredes nærmere.
Et mikronett vil havne i en monopolsituasjon,
knyttet til nett og/eller produksjon, og må
reguleres deretter. Et godt utgangspunkt kan
være å vurdere hvor langt man kommer med
eksisterende regelverk og hvilke tilpasninger
og/eller presiseringer det vil være behov for.
Nettselskapets
betaling
for
mikronettløsningen kan skje som en fellesfakturering av
hele mikronettløsningen eller separat fakturering av nettet og energiproduksjonen.
En aktuell modell for betaling for mikronettløsningen er illustrert i Figur 2. Her er nettselskapet mikronettleverandørens eneste kunde,
og nettselskapet betaler for mikronettjenesten
i sin helhet. Kundene på sin side forholder seg
bare til nettselskapet når de betaler for nett og
energi. Dersom kundene produserer strøm
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Figur 1: Kostnads- og ansvarsfordeling i mikronett

som skal mates ut på mikronettet, kompenseres de for dette, for eksempel direkte fra
mikronettaktøren.
Ved å benytte en slik modell kan kundene
betale nettleie som de ville gjort ved
nettilknytning. Betaling for energien kan
utformes som ønskelig, for eksempel i henhold
til strømprisen for øvrig. Denne modellen
sikrer også at nettselskapet stilles ovenfor
kostnadene av mikronettjenesten.
Et alternativ til å etablere en integrert mikronettløsning er at nettselskapet selv bygger og
drifter nettdelen av løsningen og har avtaler
med tredjeparter om produksjon og balansering. Her må det tilsvarende avklares
hvorvidt vanlig nettregulering (tilknytningsplikt,
anleggsbidrag osv.) også skal gjelde mikronett. Vi antar at kunder og kostnader inngår i
inntektsrammeregulering og benchmarking.
Det må også avklares hvilke rettigheter og
plikter produsenter og prosumenter skal ha.
F.eks. kan de neppe ha samme rett til
innmating av overskuddsproduksjon som prosumenter som er tilknyttet det store nettet.
(Man kan i prinsippet tenke seg at alle de tilknyttede har solpaneler og produserer mer
enn de trenger.)
4.3.2

(Delvis) fritak fra forsyningsplikten

Et fritak fra forsyningsplikten, men ikke fra tilknytningsplikten, innebærer at nettselskapet
må opprettholde eksisterende forbindelse,
men får endrede krav og/eller straff knyttet til
leveringskvalitet/leveringssikkerhet.
Utgangspunktet er at nettselskapet søker om
fritak fra leveringsplikten for en eksisterende
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kunde. RME (og/eller nettselskapet) anser at
reinvestering er for dyrt ut fra dagens bruk av
nettet. RME kan da fatte vedtak om et delvis
fritak fra forsyningsplikten. En slik ordning
innebærer at kunden forsynes over nettet,
men har dårligere forsyningssikkerhet og/eller
-kvalitet. Forsyningen opprettholdes med
dispensasjon fra forsyningsplikten, dvs.
kvalitetskravene, inntil leveringskvaliteten
kommer under et visst nivå. Det må utredes
nærmere
hva
som
menes
med
leveringskvalitet i denne sammenhengen
(HMS, spenningskvalitet, gjenoppretting ved
avbrudd). Kunden har ellers alminnelige
rettigheter i strømmarkedet.
Ordningen er aktuell i to tilfeller:
•

•

For å beholde opsjonsverdier i et
område med stor usikkerhet om
fremtidig behov
For å sørge for at nettets fulle levetid
utnyttes i tilfeller hvor reinvestering
ikke er aktuelt

Beholde opsjonsverdier
I noen områder er det stor usikkerhet om
videre utvikling i området. Det er derfor god
grunn til å opprettholde forsyningen så lenge
det er mulig, men med dispensasjon fra
forsyningsplikten (dvs. kvalitetskravene) inntil
leveringskvaliteten kommer under et visst
nivå.
Opsjonsverdien er relevant når det stor
usikkerhet om fremtidig behov i området, for
eksempel et område med fraflytting og lav
aktivitet. Dagens aktivitet er altså for lav til at
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det er tilrådelig å reinvestere i tilknytningen
eller pålegge nettselskapet å etablere
alternativ forsyning (fritak fra tilknytningsplikten), dvs. at alternativet er å gi fullt fritak.
Samtidig er det en viss sannsynlighet for at økt
aktivitet i overskuelig framtid kan begrunne
opprettholdt forsyning. I stedet for å gi fullt
fritak eller pålegg om vanlig tilknytning, kan et
betinget fritak i denne situasjonen brukes til å
opprettholde
eksisterende
nettilknytning
midlertidig.
Merk
at
vurderingen
av
framtidsutsiktene er viktig her: det må for det
første være en konkret sannsynlighet for at
potensiell ny aktivitet vil være tilstrekkelig til at
det er aktuelt å reinvestere eller etablere
alternativ forsyning, og det må være utsikter til
at man får bedre informasjon om framtidig
behov i løpet av relativt kort tid (perioden man
klarer
å
opprettholde
forsyning
via
eksisterende forbindelse).
Å opprettholde tilknytningen med dårligere
forsyning er en måte å utsette beslutningen
om reinvestering på. Det kan være
samfunnsøkonomisk fornuftig dersom det er
grunn til å tro at usikkerheten om fremtidig
etterspørsel etter nettkapasitet vil bli redusert
innen rimelig tid og at det vil gi en bedre
beslutning. For eksempel kan man unngå en
situasjon der man kutter nettilknytningen til en
kunde som så må skaffe seg alternativ
forsyning, men der man kort tid etter likevel må
reinvestere fordi det kommer en forespørsel
om tilknytning fra fastboende eller næring.
Dersom kostnadene ved reinvestering eller
alternativ forsyning og nytilknytning ikke er
vesensforskjellige, er opsjonsverdien lavere
fordi det ikke vil være en større ulempe å
etablere seg i et område uten nettilknytning.
Verdien av å opprettholde forsyningen ligger i
at det øker sannsynligheten for økt aktivitet i
framtiden. Ved å inngi fullt fritak nå, lukkes
opsjonen. Det representerer et potensielt
samfunnsøkonomisk tap ved at verdifull
aktivitet ikke etableres eller blir dyrere å
forsyne gjennom nytilknytning. Anleggsbidrag
for reinvesteringer spiller en rolle her: Dersom
det bare ilegges anleggsbidrag ved
nytilknytning, vil det ha større betydning for

7

Det må avklares nærmere hvilke minimumskrav
som skal gjelde, inkludert hvilke avvik fra leveringskvalitet som er mulige, hvilke HMS-krav til
komponenter som må overholdes og eventuelt hva
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ny/økt aktivitet om eksisterende forbindelse
opprettholdes eller ikke.
En utfordring med denne modellen er at en
forbindelse som har gått ut over sin normale
økonomiske og tekniske levetid, trolig blir
gradvis dårligere og dyrere å holde vedlike og
reparere ved feil. På et tidspunkt vil det enten
ikke være økonomisk eller teknisk forsvarlig å
opprettholde tilknytningen – og forsyningen –
uten reinvestering. Siden forsyning via
eksisterende
forbindelse
ikke
kan
opprettholdes i det uendelige, vil ordningen i
sin natur være midlertidig.
Kostnads- og ansvarsfordeling
Modellen innebærer at nettselskapet fortsatt
har ansvar for drift og vedlikehold av
eksisterende linje, inkludert feilretting og
vedlikeholdsinvesteringer, og at kunden
fortsatt inkluderes som en oppgave i
inntektsramma. Vi antar at fortsatt drift
innebærer økte kostnader for nettselskapet
fordi forbindelsen opprettholdes ut over sin
normale tekniske og økonomiske levetid, og at
resultatet er dårligere forsyningssikkerhet og kvalitet. Eventuelt kan det være behov for å
sette egne minimumskrav til drift, vedlikehold
og feilretting som dispenserer fra de generelle
kravene.7 Kunden får beholde nettilknytningen, men får dårligere forsyningssikkerhet
enn
andre.
Det
innebærer
økte
avbruddskostnader, redusert forsyningskvalitet og usikkerhet om framtidig forsyning.
Kostnadsfordelingen mellom nettselskap og
kunde kan se slik ut:

om det kreves dispensasjoner fra DSB, og
eventuelt om det kreves økt/hyppigere tilsyn med
anleggene fra nettselskapets side.
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Tabell 6: Fritak fra forsyningsplikt
Nettselskapet betaler
Vedlikeholdsinvesteringer
Løpende drift og
vedlikehold
Feilrettingskostnad
(Delvis) KILE og USLA

Kunden betaler
Nettleie (eventuelt
rabattert)
Energikostnad
Avbruddskostnad
Redusert
forsyningskvalitet
Verditap (fremtidig)
Økt risiko for avbrudd,
redusert kvalitet og
verditap

Nettselskapets perspektiv/incentiver:
Ordningen innebærer altså at nettselskapet
får pålegg om å opprettholde forsyningen inntil
det ikke lenger er forsvarlig eller mulig uten
reinvestering. Samtidig øker nettselskapets
kostnader, både på grunn av økt drift og
vedlikehold av linjen og fordi KILE-kostnadene
må forventes å øke (noe som reduserer
inntektsrammen). Det innebærer at nettselskapet kan ha for svake incentiver til å opprettholde forbindelsen. Nettselskapets drift og
vedlikehold påvirker jo hvor lenge driften kan
opprettholdes. Samtidig er opsjonsverdien en
samfunnsøkonomisk verdi som nettselskapet
ikke stilles overfor. Spørsmålet er derfor
hvordan man kan skape incentiver for riktig
drift.
Vi kan anta at nettselskapet i utgangspunktet
ønsker et fullt fritak. Eventuelt kan de også
selv, på basis av usikkerheten om framtidig
behov, ønske og søke om delvis fritak fra
forsyningsplikten, men da har de allerede et
incentiv til å opprettholde forsyningen
midlertidig. Dersom nettselskapet søker om
fullt fritak, men myndighetene mener
forsyningen bør opprettholdes midlertidig som
en opsjon, er det imidlertid viktig at
nettselskapet må søke om fritak på nytt når
driften ikke lenger lar seg opprettholde.
Eventuelt kan nettselskapet da beslutte å
reinvestere eller etablere alternativ forsyning
uten å søke – dersom forutsetningene har
endret seg i mellomtiden. Med andre ord må

8

Det må naturligvis vurderes ut fra hvilken type
aktivitet det er snakk om og hvorvidt det er å
forvente at aktiviteten kan anta å være langvarig
eller permanent. Utgangspunktet her må være noe
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nettselskapet bare søke på nytt dersom det
fortsatt vil ha fullt fritak.
Hvilket incentiv nettselskapet har for å
opprettholde forbindelsen så lenge som mulig,
kommer også an på hvilken kompensasjon
nettselskapet må betale til kunden ved fritak.
Dersom det innføres kompensasjon ved fritak,
må imidlertid kompensasjonen uansett betales, så nettselskapet sparer ikke kompensasjon, men nåverdien av utsatt kompensasjonsutbetaling. En risiko kan være at nettselskapet må betale mer kompensasjon dersom
andre kunder i mellomtiden har etablert seg,
men det øker også sannsynligheten for at det
er grunnlag for reinvestering eller etablering av
alternativ forsyning.8
Hvis nettselskapet slipper å søke på nytt hvis
det reinvesterer eller etablerer alternativ
forsyning når det ikke er fornuftig å
opprettholde forsyning via gammel forbindelse, vil det uansett måtte veie alternativene
opp mot hverandre.
Samtidig kan nettselskapet fritas fra leveringsplikten i neste omgang dersom det viser seg
at det fortsatt ikke er grunnlag for å
opprettholde forbindelsen eller etablere
alternativ forsyning.
Et pålegg om at det må sendes ny søknad
dersom nettselskapet fortsatt ønsker fullt
fritak, styrker ikke nødvendigvis nettselskapets incentiver tilstrekkelig. Alternativer som
kan vurderes, er å sette en tidsfrist – f.eks. at
man ikke kan søke om fritak før det er gått 5
år (må ses opp mot tilstanden på linjen og hva
som er teknisk og økonomisk fornuftig).
Tidsfristen kan eventuelt kombineres med helt
eller delvis fritak fra KILE- og USLA-kostnader
knyttet til den eller de aktuelle kundene.
Dersom nettselskapet ikke får KILE-kostnader
knyttet til kundens utfall, må det trolig samtidig
settes andre krav knyttet til hyppighet og
lengde på utfall over et nærmere bestemt nivå.
Nivået må ses i sammenheng med hvordan
opprettholdt forsyning og øvrige krav påvirker
KILE-risikoen på forbindelsen.
Dersom eksisterende kunder får lavere tariff
(se diskusjon i avsnittet under), får nettsel-

mer enn økt bruk av noen fritidsboliger.
Forutsetningene må uansett klarlegges i
forbindelse med den første fritakssøknaden, dvs.
opsjonsverdien må beskrives og kvantifiseres.
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skapet lavere inntekter fra kundene enn ved
ordinær tariff. Nettselskapets inntektsramme
påvirkes imidlertid ikke av det, så resultatet er
i så fall en omfordeling av kostnadene til øvrige kunder.
Kundens perspektiv/incentiver
Kunden får lavere forsyningssikkerhet og kvalitet og usikkerhet om hvorvidt forsyningen
vil bli opprettholdt i fremtiden. Alternativet for
kunden er å bli koblet fra nettet nå og eventuelt
få kompensasjon i henhold til generelle regler
for fullt fritak. Opsjonsverdien kan enten være
knyttet til at kunden kan tenkes å øke sin
nettetterspørsel framover, eller til nye kunder
som etablerere seg. Dersom det er eksisterende kunder som har konkrete planer om
potensielt økt kapasitet, vil de ikke ha incentiv
til å ønske kompensasjon (basert på nåværende forbruk) i stedet for opprettholdt forsyning.
Eksisterende kunder vil i mindre grad representere opsjonsverdien knyttet til eventuelt
nye kunder. Siden hensikten med å opprettholde forsyningen er opsjonsverdien, bør eksisterende kunder derfor ikke ha rett til kompensasjon før forbindelsen eventuelt blir brutt.
Fra et rettferdighetshensyn kan det vurderes
om kundene skal ha lavere nettleie i den
perioden forsyningen er dårligere enn normalt,
f.eks. en slags UKT-tariff, men av hensyn til
kundens incentiver, ser vi ikke noen grunn til
det.
Utnytte eksisterende nett fullt ut
Målet i dette tilfellet er å gi nettselskapet incentiver til å utnytte det eksisterende nettet så
lenge det er samfunnsøkonomisk fornuftig.
Nettselskapet står overfor en urimelig kostbar
reinvestering sammenlignet med forbruket i
området. På grunn av økte kostnader knyttet
til drift og vedlikehold og økt KILE-risiko vil
nettselskapet søke om fritak fra leveringsplikten en stund før nettet forventes å være helt
ubrukelig.
I dette tilfellet er det bestemt at reinvestering
ikke skal gjennomføres. Kunden vil miste
nettilknytningen og må selv etablere alternativ
forsyning. Denne alternative forsyningen vil i
mange tilfeller ikke være like god som fortsatt
nettilknytning. For mange kunder vil det derfor
være ønskelig å utnytte nettet så lenge det er
brukbart. Ved utfall bør derfor reparasjoner
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utføres så lenge kostnaden ikke overstiger
nytten av fortsatt nettilknytning.
I noen tilfeller vil en gradvis forverring på et
punkt overstige denne terskelverdien, mens i
andre tilfeller vil nettet være i fin stand inntil en
stor enkelthendelse, som for eksempel en
høststorm. Det vil derfor variere om kunden i
denne perioden får en normal eller forverret
kvalitet på sin strømleveranse i denne
perioden.
Før høststormen inntreffer vil det gjerne
oppstå andre mindre avbrudd, med varierende
reparasjonskostnad. En utfordring er derfor å
gi nettselskapet økonomiske incentiver til å
gjenopprette forsyningen etter mindre feilhendelser i perioden. Slike mindre utbedringer
bør gjennomføres så lenge kostnaden av å
reparere ikke overstiger nytten. Hvor stor
nytteverdien er varierer fra kunde til kunde. En
løsning er å la kunden betale for reparasjonen.
Nettselskapet kan gjøre et kostnadsoverslag
som presenteres for kunden, og kunden kan
selv ta stilling til om kostnaden er verdt videre
bruk av nettet.
Det er nødvendig å vurdere hvordan en slik
ordning skal behandles i nettselskapenes økonomiske regulering. Her er det hovedsakelig to
muligheter. Den første innebærer at nettselskapet beholder oppgavene og kostnadene til
forsyningen (drift og vedlikehold, eventuelle
gjenstående kapitalkostnader dersom bokført
verdi ikke allerede er null). Eventuelle direkte
reparasjonskostnader betales av kunden. Det
at kunden betaler reparasjonskostnadene påvirker ikke nettselskapets incentiver, og representerer bare en omfordeling av kostnader
mellom den aktuelle kunden og de øvrige nettkundene i nettselskapets område.
Alternativt kan oppgavene tas ut slik at kostnadene knyttet til den aktuelle forsyningen
håndteres som en særskilt kostnad som viderefaktureres som et tillegg til inntektsrammen,
og betales av samtlige kunder. Eventuelle
direkte reparasjonskostnader betales også
her av kunden. Andelen som viderefaktureres
til samtlige kunder vil da reduseres og påvirker
ikke nettselskapets incentiver.
Begge modellene sikrer kundenes incentiver
siden kundene må betale for reparasjonene.
Dersom nettselskapene skal beholde KILEkostnader knyttet til kunden i perioden inntil
kunden ikke lenger ønsker å betale for repara-
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sjoner kan ikke sistnevnte løsning benyttes.
KILE-kostnader er et virkemiddel for å gi
nettselskapet incentiver til å unngå avbrudd,
men i denne løsningen viderefakturer nettselskapet alle kostnader. Siden nettselskapet
ikke har noen økonomiske incentiver (eller disincentiver) må de ha en plikt, i henhold til
RMEs beslutning om delvis fritak, om å tilby
reparasjoner.

vet når høststormen kommer kan kunden i så
fall gå glipp av teknologiutvikling og/eller kostnadsreduksjoner på alternativ forsyning, så
dette blir en avveining hvor ulike kunder vil ha
ulike preferanser. De fleste kunder vil i liten
grad ha en formening om hvor lenge en linje
vil holde, men de får i alle fall mulighet til å
agere ut fra egen ulempekostnad ved å være
uten energiforsyning i en periode.

I løsningen hvor nettselskapene beholder
kostnadene innenfor inntektsrammen er det i
prinsippet mulig å opprettholde KILE-kostnadene.

4.4 Oppsummering og
sammenligning av modellene

Det er mange spørsmål som må avklares før
en avgjørelse om håndtering i den økonomiske reguleringen tas. For eksempel kan det
være ønskelig å fjerne KILE-kostnader ved
utfall på grunn av hendelser i anleggene det er
gitt fritak for, men ikke ved utfall som skjer
andre steder i nettet enn den aktuelle forbindelsen som rammer kunden.
Skal kunden betale vanlig nettleie eller en redusert «fritakstariff»? Kundens nettkostnader i
perioden er nettleien pluss reparasjonskostnader. Dersom nettleien reduseres vil kunden
nå terskelverdien for når de ikke lenger ønsker
nettilknytning på et senere tidspunkt, alt annet
likt. De øvrige kundene i området må i så fall
dekke inn denne kundens reduserte nettleie.
Nettselskapets incentiver påvirkes ikke av om
kunden betaler normal eller redusert nettleie.
Kunden bør få redusert nettleie dersom
kvaliteten på strømleveransen er forverret i
perioden. Med «perfekt» reduksjon i nettleien
vil terskelverdien nås samtidig som dersom
kunden ikke hadde forverret leveranse i
perioden.
På et tidspunkt vil kunden uansett miste
nettilknytningen. Som beskrevet tidligere,
anbefaler vi at kunden skal få kompensasjon
dersom de frakoples nettet. Spørsmålet blir da
om kunden skal få utbetalt kompensasjon når
vedtak om midlertidig fritak treffes eller når de
mister nettilknytningen.
Dersom utbetaling av kompensasjon skjer
med en gang RME innvilger fritaket, kan
kunden selv vurdere når de ønsker å etablere
alternativ forsyning. Dersom kunden ikke kan
godta å være uten energiforsyning i en
periode, kan kunden kjøpe inn og få satt opp
den alternative forsyningen i forkant, slik at det
går relativt raskt å sette den i drift. Fordi ingen
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I utgangspunktet tenker vi oss at alle
modellene er aktuelle og kan være de beste i
ulike situasjoner. Videre må modellene være
konsistente på tvers, dvs. at vi må drøfte om
incentivene fører til at man velger riktig modell
i de ulike situasjonene.
Dagens regulering innebærer at nettkundene
har absolutt rett til levering. I praksis kan det
bare gis fritak i helt spesielle tilfeller og etter
søknad. Utfallet blir enten at fritak innvilges
eller at kunden skal ha levering på vanlige
vilkår. Nettselskapene har ingen incentiver til
å velge andre løsninger og søker bare når det
er nesten helt sikkert at de får fritak.
De alternative løsningene vi har drøftet over,
innebærer at det kan gis fritak under betingelser som gjør at man unngår å bygge nett i
flere tilfeller der nettselskapet stilles overfor
samfunnsøkonomiske kostnader og/eller fordi
kundene blir kompensert for sine kostnader.
De foreslåtte modellene utgjør et sett eller en
meny som henger sammen: Incentivene til å
velge den ene eller andre modellen henger
sammen med utformingen av de alternative
modellene.
Sammenheng mellom modellene
Den binære løsningen kan tilpasses ved at
nettselskapet må betale kompensasjon til
kunder som ikke får opprettholdt forsyning og
ved at kunder som får opprettholdt forsyning,
må betale anleggsbidrag for reinvesteringen.
Dette omfordeler kostnader mellom partene
og gir bedre informasjon om den samfunnsøkonomiske verdien av opprettholdt forsyning.
Nettselskapet må veie kompensasjonskostnaden opp mot kostnadene ved opprettholdt
forsyning, og kundene må veie kompensasjonen og ulempene opp mot anleggsbidraget.
Justeringer i den binære løsningen kan gjøres
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uavhengig av om det gis adgang til delvis
fritak.
I mange tilfeller er det antagelig samfunnsøkonomisk lønnsomt å etablere alternativ forsyning (fritak fra tilknytningsplikten). Kunder
det gis fritak for betinget av kompensasjon,
kan bruke kompensasjonen til å etablere
alternativ forsyning. Imidlertid kan kostnadene
ved alternativ forsyning bli lavere dersom nettselskapet får plikt til å sørge for slik forsyning.
En slik ordning bidrar til at nettselskapet må
veie kostnadene ved alternativ forsyning opp
mot kostnadene ved reinvestering i nettilknytningen. Ordningen gir dessuten en mer
treffsikker kompensasjon enn monetær kompensasjon til kunden. For at incentivene skal
bli riktige, må ordningen innebære at kunden
betaler anleggsbidrag for alternativ løsning (tilsvarende ved reinvestering) og kan velge å
avstå fra løsningen mot utbetaling av kompensasjon (som ved fullt fritak).
Endelig henger alternativet med (delvis og
midlertidig)
fritak
fra
forsyningsplikten
sammen med muligheten for fritak fra tilknytningsplikten. Dersom endelig løsning er binær, vil midlertidig fritak egentlig bare gi
mening i en overgangsperiode til man får en
reinvestering på plass.
Utvikling av et marked for off-gridløsninger
Ved å utvide muligheten for fritak, legger man
samtidig til rette for etablering av alternative
løsninger, noe som kan bidra til at markedet
for å ta i bruk off-grid-teknologier øker og
modnes. Det må antas at nettselskapet i de
fleste tilfeller har bedre forutsetninger til å
prognostisere utviklingen, til å bære risiko, til å
vurdere ulike alternativer, og til å være en god
bestiller av alternative løsninger. Ikke minst vil
de dra nytte av erfaringer de bygger opp, på
en annen måte enn enkeltkunder som bestiller
alternativ forsyning én gang. Å gi nettselskapene ansvar for å sørge for alternativ forsyning vil være mer effektivt for å utvikle markedet enn å overlate dette til den enkelte nettkunde. Nettselskapet vil også være bedre i
stand til å koordinere løsninger som omfatter
flere kunder og å utvikle bransjestandarder for
avtaler om dette.

Opsjonsverdier
Opsjonsverdien ved opprettholdt nettilknytning eller alternativ forsyning kan være
betydelig og reflekteres trolig i liten grad av eksisterende kunders betalingsvilje. RMEs behandling av fritakssøknader må derfor ta
høyde for de øvrige samfunnsmessige
verdiene som kan gå tapt.
Nettselskapene vil også ha incentiver til å
vurdere ulike scenarioer for utviklingen i et
område når de skal vurdere reinvestering opp
mot andre forsyningsløsninger. Det betyr at de
også må ta hensyn til usikkerhet i vurderingen
av valg og dimensjonering av teknisk løsning.
Gjennom disse avveiingene vil nettselskapene
ta hensyn til hvilket område de står ovenfor
(Øysamfunn, Fraflyttingsområde eller Hytteområde).
Et viktig spørsmål er om det finnes tilfeller der
det er grunn til å tro at vurderingene nettselskapene gjør, ikke i tilstrekkelig grad tar
hensyn til opsjonsverdier. I slike tilfeller er det
viktig at RME gjør skjønnsmessige vurderinger i sin behandling av søknader om fullt
eller delvis fritak fra leveringsplikten.
De stilisete casene vi drøftet i innledningen av
kapittelet kan illustrere om og eventuelt når det
er nødvendig med spesielt fokus på opsjonsverdier i RMEs søknadsbehandling.
Under dagens binære løsning vil det ikke være
aktuelt søke om fritak for et område som Øysamfunnet hvor det er en del aktivitet.
For Fraflyttingsområdet kan det både være
aktuelt for nettselskapet å søke om fullt fritak
eller fritak fra tilknytningsplikten, dersom
aktiviteten er tilstrekkelig lav. Ved fullt fritak, vil
kunden(e) frakoples nettet og sannsynligvis
skaffe seg alternativ forsyning (ev. med
kompensasjon). Personer og bedrifter som i
etterkant vurderer å etablere seg i området vil
da møte et område uten nettilknytning. Som ny
kunde vil de i utgangspunktet bli tilbudt
nettilknytning mot anleggsbidrag, men de står
også overfor risikoen for at nettselskapet får
fritak for leveringsplikten også for dem. Dette
kan gjøre at området anses som et mindre
attraktivt sted å bosette seg eller å etablere
bedriften sin på.
På denne måten kan beslutningen om å
frakople gjenstående kunder fra nettet
redusere nettselskapets risiko for at det
kommer flere kunder fremover som ønsker
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nettilknytning i området. Dette kan redusere
nytten til potensielle nye nettkunder, og
representerer i så fall et samfunnsøkonomisk
tap. Denne bekymringen vil i prinsippet også
gjelde for et Hytteområde, men konsekvensen
er trolig mindre fordi området har mindre
potensial uten øvrig infrastruktur på plass slik
som Fraflyttingsområdet har.
Ved
fritak
fra
tilknytningsplikten
vil
nettselskapet etablere alternativ forsyning.
Reduseres problemet dersom nettselskapet
får fritak fra tilknytningsplikten, men ikke forsyningsplikten? Ja, det er det grunn til å tro.
For de samme personene og bedriftene som
vurderer å etablere seg i et område vil det ha
betydning å vite at de uansett vil ha et nettselskap som har ansvar for å forsyne dem
med strøm og som vil utøve feilretting ved avbrudd.
Vi mener derfor at RME må ha fokus på
opsjonsverdier i området i alle tilfeller, men
særlig dersom det er snakk om fullt fritak fra
leveringsplikten i et område med egenskaper
som Fraflyttingsområdet.
Rettigheter for nye kunder
En viktig del av vurderingen som nettselskapet
og reguleringsmyndighetene må gjøre, er
sannsynligheten for at etterspørselen etter
nett øker i området. Drøftingen over tar utgangspunkt i at vurderingen gjelder for enkeltkunder og at de kan vurderes uavhengig av
hverandre. Nye kunder vil da ifølge dagens
regelverk behandles som en nytilknytning og
kan tilbys tilknytning mot anleggsbidrag. Dersom de takker nei til tilbudet, har de ikke rett til
kompensasjon.
Anleggsbidrag for reinvestering likestiller i
prinsippet eksisterende og nye kunder. Tilsvarende kan man tenke seg at også nye
kunder får rett til kompensasjon på lik linje
med eksisterende kunder dersom det ikke reinvesteres i nettet. Formålet er i så fall å
motvirke de negative konsekvensene manglende nettilknytning har for utviklingen i
området. Det kan imidlertid skape perverse incentiver ved at nye kunder etablerer seg kortvarig for å få utbetalt kompensasjon. I prinsippet kan dette motvirkes ved at kompen-

9

Merk at mer generelt vil nettselskapet ha incentiver til å velge alternativer, for eksempel ved å
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sasjon ikke utbetales som et engangsbeløp,
men som en årlig utbetaling som avhenger av
at kunden er aktiv i en eller annen forstand.
Siden kunden pr definisjon ikke er tilknyttet
nettet, er det imidlertid vanskelig å måle og
dokumentere.
Det er vanskelig å vurdere hvor reell
problemstillingen med strategisk tilknytning for
å utnytte en kompensasjonsordning er, og
problemstillingen faller bort dersom nettselskapet må etablere alternativ forsyning til
kunden og kunden ilegges anleggsbidrag. Da
blir det også aktuelt å vurdere om nettselskapet også skal ha plikt til å forsyne nye
kunder i området via den samme løsningen.
Nettselskapet har i utgangspunktet leveringsplikt for nye kunder. Dette bør også gjelde
alternativ forsyning.

4.5 Behov for justeringer i den
økonomiske reguleringen av
nettselskapene
For at nettselskapene skal ha incentiver til å
handle i tråd med prinsippene for effektiv nettutvikling, må den økonomiske reguleringen
være innrettet slik at det lønner seg å velge
den mest samfunnsøkonomisk effektive løsningen for levering.
Vi gjør her en vurdering av endringene i
praksis rundt fritak fra leveringsplikten foreslått i 4.2 og 4.3, opp mot den nåværende økonomiske reguleringen av nettselskapene, som
gjennomgått i 3.3.1 til 3.3.3.
4.5.1

Nøytralitet i inntektsrammereguleringen

Overordnet tar dagens regulering utgangspunkt i levering av kraft gjennom nettet. I
strømforsyningen av den enkelte kunde har
nettselskapene derfor ikke incentiver til å
velge alternative løsninger til nett i tilfeller der
det potensielt er en mer effektivt. 9
Derfor vil det, uavhengig av valget av endring
av praksis rundt fritak fra leveringsplikten,
måtte gjøres tilpasninger i reguleringen for å ta
høyde for de utvidede fritaksmulighetene.
Dersom det kun er snakk om et lite omfang av
tilfeller hvor fritak fra leveringsplikten er

kjøpe en fleksibilitetstjeneste i stedet for å bygge
nett.
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aktuelt, kan et alternativ være å ta alle
«alternative kunder» ut av inntektsrammereguleringen. Nettselskapene får da 100 prosent
kostnadsdekning for kostnadene de har ved
disse kundene, og måles ikke på hvor kostnadseffektivt de leverer til disse kundene.10
Ettersom bakgrunnen for prosjektet er at det
forventes en økning i mengden av søknader
om fritak i de kommende årene, vil trolig ikke
det være en framtidssikker løsning.
Det bør derfor gjøres tilpasninger av reguleringen slik at nettselskapene gis incentiver til å
velge den samfunnsøkonomisk mest effektive
løsningen.
Kostnadsnormen i inntektsrammen
Benchmarking
I den sammenlignende analysen (benchmarkingen) beregnes nettselskapets effektivitet på bakgrunn av ressursbruk (totale kostnader) for å løse et sett med oppgaver.
Oppgavene i det lokale distribusjonsnettet (det
mest relevante for denne problemstillingen) er
antall kunder, antall nettstasjoner og kilometer
høyspentlinje.
De tilfellene hvor det er aktuelt for nettselskapene å søke om fritak fra leveringsplikten er karakterisert med en eller flere sluttbrukere som gir nettselskapet en ressursbruk
som er høyere enn tillatt inntekt for det samlede settet av oppgaver tilknyttet de aktuelle
sluttbrukerne.
Isolert sett vil derfor nettselskapet har incentiver til å søke om fritak for å heve sin effektivitet i benchmarkingen.
Hvis det skal innføres endringer i praksis om
fritak fra leveringsplikten, for eksempel hvis
det innføres rett til kompensasjon til sluttbrukeren ved fullt fritak eller hvis leveringen
opprettholdes med alternativ forsyning, vil det
være nødvendig å endre definisjonen av nettselskapenes oppgaver for å gi de riktige incentivene.

10

Dette gjøres i dag ved kostnader til RKSU,
eiendomsskatt og eventuelle forskningsmidler
gjennom FoU-ordningen.
11 For eksempel hvis bortfallet av kostnader er
stort, alternativet er billig, og oppgaveendringen
relativt liten.
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Dersom nettselskapet gis fullt fritak fra leveringsplikten for en sluttbruker, vil alle oppgavene i praksis falle bort, i dagens modell.
En rett til kompensasjon vil i så fall representere en kostnad for nettselskapet, hvor
de investerer i et alternativ som oppfyller
leveringsplikten ovenfor sluttbrukeren. For at
denne kostnaden skal inngå i beregningen av
nettselskapets effektivitet må sluttbrukeren
samtidig opprettholdes som en oppgave i
benchmarkingen.
For eksempel kan kompensasjonen behandles som en vanlig investeringskostnad,
og avskrives over en antatt levetid på (sluttbrukerens) alternative løsning. Tilsvarende vil
sluttbrukeren beholdes som en av nettselskapenes oppgaver over denne perioden.
Dersom det åpnes for å gi nettselskapet fritak
fra tilknytningsplikten, mot at de opprettholder
levering med alternativ forsyning, vil sluttbrukeren fortsatt representere en oppgave,
men de øvrige oppgavene sluttbrukeren gir
nettselskapet (kilometer høyspent og nettstasjoner) faller vekk.
Det vil si at nettselskapet beholder kostnader
for levering, men får færre oppgaver, og vil
dermed oppnå en lavere effektivitet i benchmarkingen. Reguleringen trekker i retning av
at det ofte vil være lønnsomt for nettselskapene ikke å tilby alternative løsninger,
selv om det også kan finnes unntak.11
For å styrke nettselskapenes incentiver til å
vurdere alternativ forsyning kan det innføres
alternative oppgaver, som for eksempel at det
konstrueres et virtuelt nett (og eventuelle nettstasjoner) basert på kundenes lokalisering og
energi- og effektforbruk (uavhengig av om de
forsynes fra nettet eller ikke) som fortsatt
inngår i nettselskapenes oppgaver.12
Nettselskapene vil da kompenseres i benchmarkingen for å (effektivt) løse levering til utfordrende sluttbrukere.

12

Det er for tiden flere pågående arbeid hos RME
om å utrede nye oppgavevariabler, blant annet
effekt- og energidistanse (RME, 2021)
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Rammevilkårskorrigering
Kostnadsnormen korrigeres for ytre rammevilkår som påvirker nettselskapenes oppgave
med å levere strøm. Dette gjøres gjennom et
sett med rammevilkårsvariabler, som defineres innenfor et påvirkningsområde, en
buffer, rundt nettets kraftlinjer.
På samme måte som i diskusjonen av nett
som oppgavevariabel over, vil fraværet av et
fysisk nett gjøre at kostnadsnormen ikke korrigeres for de ytre rammevilkårene som gjelder
i nettområdet fritakskunden ligger.
Både ved fullt fritak og fritak fra leveringsplikten vil det fysiske nettet falle vekk, men
nettselskapet vil fortsatt stå ovenfor kostnadene knyttet til sluttbrukeren (det vil si kompensasjonen eller kostnader av alternativ
løsning).
På grunn av fraværet av et fysisk nett vil korrigeringen av nettselskapets kostnadsnorm
være lavere, sammenlignet med den opprinnelige nettilknytningen.
Nettselskapene har derfor ingen incentiv i
rammevilkårskorrigeringen til å velge alternativ løsning, gitt dagens modell for
rammevilkårskoordinering og gitt at uttellingen
for rammevilkår reduseres når området det gis
fritak for tas ut av grunnlaget for korrigeringen.
På samme måte som for oppgavevariablene i
benchmarkingen kan det i rammevilkårskorrigeringen innføres virtuelle variabler, for å belønne nettselskapene for å effektivt løse utfordrende ytre rammevilkår som påvirker nettselskapenes oppgave med å levere.
Kalibrering av inntektsrammen
Grunnlaget for kalibreringen er avkastningsgrunnlaget, som vil si selskapets bokførte
verdier (tillagt en arbeidskapital på 1 prosent).
I kalibreringsgrunnlaget inngår også anlegg
finansiert med anleggsbidrag.

Et nettselskap som står ovenfor et problem
som kan løses enten gjennom økte driftskostnader eller investering i nettkapital vil da
ha incentiver til å velge investering.
Tilfeller som er aktuelle for nettselskapene å
søke om fritak fra leveringsplikten i er gjerne
karakterisert med at investering i nett er større
enn investering i alternativ løsning, men at
driftskostnadene ved alternativ løsning er
høyere enn driftskostnadene ved nett.
Nettselskapet vil derfor ha incentiv til å
investere seg ut av problemet heller enn å
vurdere alternative forsyningsløsninger (gitt at
alt annet holdes likt).13
4.5.2

Utfallskostnader

I KILE-ordningen defineres avbrudd som «feil
eller planlagt utkobling i høyspenningsanlegg
eller feil i fordelingstransformator, […]» (Forskrift om kontroll av nettvirksomhet).
Hvis nettselskapet gis fritak fra tilknytningsplikten, men opprettholder levering til sluttbrukeren med alternativ forsyning, vil ikke
sluttbrukeren lenger være tilknyttet det øvrige
nettet. I prinsippet kan det fortsatt gjelde at
nettselskapet stilles ovenfor avbruddskostnadene, men det krever at «avbrudd» omdefineres i KILE-ordningen for å omfatte de aktuelle sluttbrukerne.
4.5.3

Anleggsbidrag

Kostnaden av en investering som er finansiert
ved anleggsbidrag inngår ikke i kostnadsgrunnlaget for inntektsrammene (dette gjelder
både avskrivninger og avkastning). Det vil si at
nettselskapet ikke blir kompensert for avkastning eller avskrivninger på investert (anleggsbidragsfinansiert) kapital i inntektsrammen,
men dette motsvares av at selskapet får innbetalingen fra kunden umiddelbart i stedet for
at kapitalkostnadene ved investeringene
dekkes over hele levetiden.

Nettselskapet får derfor igjen en del av investeringskostnaden gjennom kalibreringsmekanismen.

På inputsiden (ressursbruken) i benchmarkingen inngår alle investeringer i både
avkastningsgrunnlaget og avskrivningene. Det
vil si at både avkastningen på investert kapital
og det økonomiske verditapet inngår i

13

rapporten. Dersom kalibreringsmekanismes utformes nøytralt mellom investerings- og driftskostnader, vil det også løse incentivproblemet vi beskriver her.

Det er et pågående arbeid hos RME om å utrede
nøytralitet mellom investerings- og driftskostnader
i kostnadsnormkalibreringen. Dette er en uheldig
effekt, uavhengig av problemstillingen i denne
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vurderingen av om nettselskapet effektivt
løser sine oppgaver. Ineffektive anleggsbidragsinvesterte investeringer vil derfor
svekke nettselskapets effektivitet i benchmarkingen.
Alle investeringer, uavhengig av finansiering,
inngår i avkastningsgrunnlaget som utgjør
kalibreringsgrunnlaget. Det vil si at det i kalibreringsmekanismen er irrelevant hvordan
investeringen er finansiert
Ved innføring av anleggsbidrag for reinvestering vil reguleringen virke nøytralt på
hvordan nettselskapene vurderer tilfeller der
fritak fra leveringsplikten er aktuelt, gitt at det
håndteres på samme måte som anleggsbidrag for nyinvesteringer i dagens regulering.
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5

KONKLUSJONER OG
ANBEFALINGER

Vi anser at både justeringer innenfor dagens
løsning og å innføre delvis eller betinget fritak
fra tilknytningsplikten kan gi samfunnsøkonomiske nyttevirkninger i form av mer effektiv
nettutbygging.
Justeringer av dagens binære praksis
Hovedutfordringen i dag er at hverken nettselskapene eller nettkundene har incentiver til
å gå inn for den mest hensiktsmessige løsningen; nettkundene har ingen kostnader
knyttet til reinvesteringer og nettselskapene
unngår alle kostnader og plikter knyttet til
kunder de får fullt fritak fra leveringsplikten for.
Innføring av anleggsbidrag for reinvesteringer
og krav om kompensasjon ved frakopling fra
nettet kan gi bedre incentiver og bedre
informasjon. Med disse justeringene kan det
åpnes opp for å gi fritak i flere tilfeller enn i dag.
Hvorvidt det krever endringer i lovverket, er
ikke vurdert i dette prosjektet.
Samtidig er det grunn til å videreføre en relativt
streng praktisering for å ta hensyn til kundenes
rett til nettilknytning, og utfordringene knyttet til
å fastsette kundens framtidige ulempekostnader og opsjonsverdien av fortsatt netttilknytning i et område. For å øke forutsigbarheten kan det f.eks. fastsettes en tommelfingerregel for hvor mye dyrere en reinvestering i nettet må være i forhold til alternativet for at det kan gis fritak. Påslaget kan
differensieres for ulike kundegrupper og situasjoner, og baseres på betinget verdsetting
(spørreundersøkelser).
Hvordan bør kompensasjon fastsettes?
Kompensasjonsbeløpet bør i utgangspunktet
tilsvare nåverdien av levetidskostnadene for
kunden, fratrukket nåverdien av nettleie og
energikostnad. Nåverdien er vanskelig å
beregne blant annet fordi flere virkninger ikke
kan verdsettes basert på markedspriser og
fordi fremtidig forbruk er usikkert. Kunden vil
ha incentiver til å overdrive sin private nytte av
fortsatt nettilknytning for å få størst mulig
kompensasjon. Det er derfor nødvendig å
utrede hva ulempekostnadene faktisk er. Her
kan det imidlertid også utarbeides standardsatser for ulike kundetyper basert på betinget
verdsetting.
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Det må også vurderes hvilken levetid som skal
benyttes. Det er nærliggende å bruke samme
levetid som for en nettinvestering.
Anleggsbidrag
Innføring av anleggsbidrag for reinvesteringer
vil dempe kundens incentiv til å overdrive både
behov og nytte av fortsatt nettilknytning.
Anleggsbidrag innebærer også at nettselskapet får dekket en del av kostnadene ved
fortsatt tilknytning.
Delvis fritak fra leveringsplikten kan gi
samfunnsøkonomiske gevinster
I tillegg til vanlig tilknytning og fullt fritak har vi
vurdert i) fritak fra tilknytningsplikten, men
fortsatt forsyningsplikt, og ii) fritak fra
forsyningsplikten, men fortsatt tilknytningsplikt. Alle modellene er aktuelle og kan være
den beste i ulike situasjoner. Det er viktig at
modellene er konsistente på tvers slik at en
velger riktig modell i de ulike situasjonene.
Fritak fra tilknytningsplikten
Vi anbefaler at det innføres en mulighet til å gi
fritak fra tilknytningsplikten der nettselskapet
samtidig får ansvar for å etablere alternativ
forsyning.
Fortsatt forsyningsplikt innebærer at nettselskapet må veie (alle) kostnadene ved reinvestering i nettet mot (alle) kostnadene ved
å etablere alternativ forsyning. Kunden beholder til gjengjeld de samme rettighetene
som ved vanlig tilknytning. I utgangspunktet
betaler kunden nettleie som ved vanlig tilknytning. Dersom det skal innføres anleggsbidrag på reinvesteringer bør det også innføres på alternative forsyningsløsninger.
Dersom alternativ løsning ikke er fullgod, kan
det vurderes om det også skal betales
kompensasjon for gjenværende ulemper.
Kunden bør også betale for energien. Her
anbefaler vi en løsning der energikostnaden
viderefaktureres til kunden, alternativt en regulering der kunden totalt sett ikke betaler mer
enn kostnaden ville vært ved fortsatt strømforsyning (á la modellen for fjernvarmekunder
med tilknytningsplikt).
En fordel ved en slik modell er at nettselskapet
vil ha incentiver til å vurdere mulighetene for
framtidig aktivitet og tilpasse løsningen ut fra
en helhetsvurdering. Det kan spare kostnader
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og ivareta en større opsjonsverdi enn dersom
den enkelte kunde skal skaffe alternativ forsyning. Nettselskapet kan i større grad utnytte
skalafordeler og synergier, spesielt dersom
det er flere kunder som skal forsynes.
Løsningen reduserer risikoen for at
manglende nettilknytning eller tilgang til
energileveranse gjør områder mindre aktuelle
for nye kunder å bosette seg i eller å starte
næringsvirksomhet.
Fritak fra forsyningsplikten
I noen tilfeller kan være nyttig å gi nettselskapene fritak fra forsyningsplikten, men
ikke tilknytningsplikten. Denne modellen er
først og fremst aktuell som en midlertidig
ordning fordi det er grenser for hvor lenge det
er forsvarlig å opprettholde forsyning via en
gammel forbindelse. Midlertidig fritak er særlig
aktuelt når det er stor usikkerhet om framtidig
aktivitet og behov, dvs. når opsjonsverdien er
betydelig.
For å gi riktige incentiver for å velge denne
løsningen, er det derfor viktig å avklare hva
som skal skje når forsyningssikkerheten og kvaliteten blir for dårlig. Vi anbefaler ikke at
nettselskapet får lovnad om fullt fritak når det
ikke lenger er mulig å opprettholde forbindelsen, fordi det vil fjerne alle incentiver
nettselskapet har til å vedlikeholde nettet. Når
forbindelsen ikke lenger lar seg reparere, eller
hvis behovet endrer seg, kan nettselskapet
velge å reinvestere eller etablere alternativ
forsyning. Hvis det ikke er grunnlag for det, må
de søke om fullt fritak på nytt.
Incentivene avhenger av hvilke
fritaksmodeller som er tilgjengelige
Hensikten med å justere praksis er å gjøre det
mulig å øke effektiviteten ved å kunne gi fritak
ved å gjøre det sikrere at fritak gis når det er
øker den samfunnsøkonomiske effektiviteten
knyttet til nettutbygging. Justering av den
binære løsningen med krav om kompensasjon
og mulighet for anleggsbidrag, gir nettselskapet bedre incentiver til å velge riktig
løsning i utgangspunktet, og til å gi fritak med
mindre ulempe for kundene.
Muligheten for forsyningsplikt uten tilknytningsplikt styrker incentivene ytterligere, men
må ses i sammenheng med krav om kompensasjon og anleggsbidrag. Uten at det er mulig
å få fullt fritak med kompensasjon eller
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anleggsbidrag for reinvestering, er det større
risiko for feilinvesteringer i alternativ løsning
dersom det bare gis fritak for tilknytningsplikten. Tilsvarende påvirkes verdien av å gi
(midlertidig) fritak fra forsyningsplikten av
hvilke alternativer som er mulige når midlertidigheten opphører.
Endringer i søknadspraksis og -veiledning
For nettselskapene er prosessen med å søke
om fritak fra leveringsplikten ressurskrevende.
Nettselskapene vil derfor bare starte en slik
prosess dersom de er ganske sikre på at RME
vil innvilge søknaden. Det er derfor viktig a
RME er tydelig i sin kommunikasjon om når
det er aktuelt å innvilge fritak. Det vil være en
fordel dersom RME kan kommunisere en
tommelfingerregel til nettselskapene, gjerne i
kombinasjon med kundetype/situasjonsbeskrivelser. Her tenker vi oss ikke en absolutt
tommelfingerregel, men noe som kan tjene
som et utgangspunkt for nettselskapenes
vurdering.
En slik tommelfingerregel for når det skal gis
fritak fra leveringsplikten kan utformes som
standardverdier basert på vurderinger av
ulempekostnader og opsjonsverdier. En
tommelfingerregel kan være at (de direkte)
kostnadene ved å opprettholde (fullverdig)
nettilknytning må være minst så og så mye
høyere enn alternativ forsyning for at det skal
vurderes om nettselskapet skal få fritak. Hvor
mye høyere kostnaden må være, fastsettes
altså ut fra standardverdier som kan differensieres mellom ulike typer kunder.
En viktig øvelse er derfor å undersøke hva
kundenes ulempekostnader av å bli frakoplet
nettet er. Dette kan gjøres gjennom spørreundersøkelser på samme måte som KILEsatsene er beregnet.
Opsjonsverdier kan neppe vurderes gjennom
spørreundersøkelser og må trolig fastsettes
mer skjønnsmessig. Det kan også være
aktuelt å differensiere opsjonsverdiene for
ulike situasjoner.
Tilpasninger i den økonomiske
reguleringen av nettselskapene
Til slutt vil vi trekke frem at det er viktig å sørge
for at den økonomiske reguleringen av nettselskapene ikke skaper skjeve incentiver.
Kompensasjonsbeløp og anleggsbidrag på reinvesteringer må inkluderes i inntektsrammen
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på en hensiktsmessig måte. Dagens regulering tar utgangspunkt i levering av kraft
gjennom nettet. Nettselskaper som forsyner
kunder gjennom alternative løsninger vil miste
oppgaver og dermed tape på å velge en slik
løsning, selv om den er mest hensiktsmessig.
Ved midlertidig fritak fra forsyningsplikten må
straffen for avbrudd justeres.
Utvikling av markedet for alternative
forsyningsløsninger
I dag finnes det få alternative forsyningsløsninger kommersielt tilgjengelig dersom
man trenger noe mer komplisert enn et solcellepanel og et batteri. Ved å gi nettselskapene mulighet til å forsyne kundene sine
med alternativer til strøm vil markedet for
alternative offgrid-løsninger kunne modnes
hurtigere. For å demonstrere løsningene og
bygge kompetanse hos aktørene kan RME
samarbeide med bransjen om piloter eller forbildeprosjekter i en startfase.
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