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Søknad om dispensasjon fra gjeldende forskrift - vedtak 
Det vises til brev av 10. juli 2000 fra Statnett SF vedrørende søknad om dispensasjon fra gjeldende 
forskrift. 

Statnett søker i brevet om dispensasjon ved utforming av sentralnettstariffen for 2001 fra § 15-2 andre 
ledd i forskrift av 11. mars 1999 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 
nettvirksomheten og overføringstariffer (tarifforskrift) slik at det åpnes for at kraftverk med brukstid 
inntil 5000 timer kan avregnes etter midlere årsproduksjon dividert med 5000 timer (5000 timers 
regel).  

I brev av 24. august 2000 har Statnett gjort nærmere rede for omfang, virkning i forhold til formålet og 
tariffmessige virkninger som direkte kan følge av en dispensasjon.  

Søknaden begrunnes med at dagens effektledd i sentralnettestariffen bidrar til å gi insentiver til 
utkopling av effekt og disinsentiver  til investering i ny effekt. Statnett anfører at en 5000 timers regel 
innebærer at kraftverk med brukstid under 5000 timer ikke får økte tariffkostnader ved ny 
effektinstallasjon. I tillegg antar Statnett en slik regel vil bidra til å redusere insentivene til utkopling 
av effekt. 

NVEs adgang til å gi dispensasjon 

Av § 17-2 i tarifforskriften fremgår det at NVE har adgang til å gi dispensasjon fra gjeldende forskrift. 
Vilkår i tarifforskriften for at dispensasjon kan gis er at man står overfor et særlig tilfelle. 

NVE legger til grunn at en dispensasjon i dette tilfelle vil kunne bidra til å redusere risikoen for 
utkopling av eksisterende effekt på kort sikt og i tillegg at det søkes om unntak fra tarifforskriften for 
en begrenset periode på ett år. Unntaket må dermed kunne anses å være et særlig tilfelle og vilkåret for 
å kunne gi dispensasjon fra forskriften er oppfylt. 
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NVEs vurdering 

I lys av de uheldige incentiver gjeldende regelverk gir i forhold til effektinstallasjoner i kraftverk, 
vurderer NVE som nødvendig med en endring i forhold til dagens regelverk. NVE legger videre til 
grunn at det ikke er mulig å foreta større og prinsipielle endringer i regelverket med virkning fra 01. 
januar 2001. I denne omgang vurderes mindre justeringer av gjeldende regelverk som kan bidra til å 
motvirke uheldige økonomiske konsekvenser i forhold til beslutninger om investeringer eller 
frakopling av aggregater på kort sikt. NVE legger vekt på at en justering skal være mest mulig 
målrettet mot formålet. 

Statnett sitt forslag innebærer at det åpnes for at kraftverk med brukstid på inntil 5000 timer avregnes 
på bakgrunn av midlere årsproduksjon dividert med 5000. 

Av vedlegg til Statnett sitt brev av 24. august 2000 fremgår det at 244 kraftverk har beregnet brukstid 
inntil 5000 timer. Samlet vil en 5000 timers regel føre til at avregningsgrunnlag for produksjon 
reduseres med ca 4500 MW i forhold til dagens samlede avregningsgrunnlag.  

En dispensasjon fra tarifforskriften som åpner for en 5000 timers regel innebærer at effektutvidelser i 
kraftverk med brukstid inntil 5000 timer ikke fører til økte tariffkostnader gjennom effekt- og 
tilknytningsleddene. For kraftverk med brukstid over 5000 timer kan effektutvidelser fortsatt gi økte 
tariffkostnader. Forutsettes inntektene fra produksjon å være som for år 2000, vil en reduksjon i det 
samlede avregningsgrunnlaget som følge av en 5000 timers regel måtte medføre at tariffsatsen for 
innmating øker. Dette vil gi en omfordeling mellom produsenter. For kraftverk med brukstid under 
3950 timer vil reduksjonen i effektgrunnlaget føre til at disse får en lavere samlet tariffkostnad enn i 
dag, mens kraftverk med brukstid over 3950 får en viss økning. Årsaken til dette er at for kraftverk 
med brukstid over 3950 reduseres effektgrunnlaget relativt mindre enn økningen i tariffsatsen.  

For kraftverk med brukstid mellom 3950 til 5000 timer øker under samme forutsetning som over, 
samlet tariffkostnad med inntil 26% i forhold til i dag. For kraftverk med brukstid over 5000 timer 
øker samlet tariffkostnad med 26%. 

I forhold til formålet vil innføringen av en 5000 timers regel sannsynligvis fange opp de fleste tilfeller 
hvor utkopling er aktuelt. I forhold til tariffmessige konsekvenser som følger direkte av en slik endring 
anses disse for å være akseptable. 

Vi har her illustrert de fordelingsmessige virkninger av et unntak forutsatt at produsentenes samlede 
andel av sentralnettskostnadene er på samme nivå som for år 2000. Vi vil imidlertid understreke at 
dette ikke er å anse som en forutsetning for å innvilge et unntak. Beregningsresultatene over angir 
imidlertid de maksimale virkninger et unntak kan få for tariffnivået til enkeltkunder i sentralnettet. 

Alternative løsninger 

Som et ledd i arbeidet med å vurdere Statnett sin søknad, nedsatte NVE et hurtigarbeidende utvalg 
med deltakelse fra Statnett, SFO, PIL og Enfo for å vurdere ulike alternativer som vil kunne bidra til å 
hindre utkopling av effekt. Utvalget har i tillegg til Statnett sitt forslag vurdert følgende ulike 
alternative løsninger ment å skulle gjelde fra 01. januar 2001: 
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• Ingen endring 

• Åpne for å benytte brukstid på inntil 6000 timer 

• Innføre tariffunntak for aggregat med svært kort brukstid 

• Innfasing av ny MW i avregningsgrunnlaget. 

Statnett, SFO og Enfo mener at noe må gjøres fra og med 01. januar 2001 i forhold til dagens 
effekttariffer og signalene disse gir i forhold til effektinstallasjoner.  

SFO mener at man bør endre forskriften til å gjelde for kraftverk med brukstid på inntil 6000 timer og 
begrunner dette med at man dermed fanger opp flere. 

Enfo anser Statnett sin søknad om dispensasjon for å være den beste midlertidig løsningen. 

PIL mener primært at gjeldende regelverk bør opprettholdes på kort sikt. Statnett sitt alternativ 
oppfattes som et dårlig alternativ og det vises til at Statnett sitt forslag innebærer en klar 
forskjellsbehandling av effektinstallasjoner for kraftverk under og over 5000 timer. Blant de tiltak PIL 
mener vil være å foretrekke i tillegg til et marked for effektreserve er en gradvis innfasing av nye MW 
i avregningsgrunnlaget. 

NVEs vurdering 

NVE la frem for utvalget et forslag som innebærer at det gis tariffunntak for aggregat med svært kort 
brukstid. Virkningene av å gi et slikt tariffunntak er per i dag lite utredet. Foreløpige beregninger kan 
allikevel tyde på at en slik unntaksregel vil være lite treffsikker og kunne omfatte mange flere 
aggregater enn de som det vurderes å frakople. Som en midlertidig løsning på kort sikt anses derfor 
virkningene av denne løsningen som for usikre til at den kan innføres fra 01. januar 20001. 

Ved å dispensere fra tarifforskriften for kraftverk med brukstid inntil 6000, slik som SFO foreslår, 
reduseres avregningsgrunnlaget i sentralnettstariffen med ca 6 700 MW. Kraftverk med brukstid under 
4218 timer får en lavere samlet tariffkostnad. Kraftverk med brukstid mellom 4218 og 6000 får en 
økning i samlet tariffkostnad på inntil 43 %. For alle kraftverk med brukstid over 6000 timer er 
økningen på 43%. 

Til sammenlikning med en 5000 timers regel vil en 6000 timers regel kunne fange opp flere tilfeller 
hvor utkopling er aktuelt men de tariffmessige virkningene kan i dette tilfellet bli vesentlige for 
kraftverk som ikke omfattes. 

PIL sitt forslag om innfasing av ny MW i avregningsgrunnlaget vil ikke ha noen innvirkning på kort 
sikt for å løse problemet med utkopling av effekt. Forslaget anses derfor ikke som aktuelt som en 
midlertidlig løsning men kan være aktuell på lang sikt. 
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Vedtak 

NVE anser et unntak som åpner for en 5000 timers regel som en akseptabel midlertidig løsning. I 
medhold av § 17-2 i tarifforskriften finner NVE å kunne gi dispensasjon i fra § 15-2 andre ledd for ett 
år med virkning fra 01. januar 2001. Dispensasjonen innebærer at kraftverk med brukstid inntil 5000 
timer kan avregnes etter midlere årsproduksjon dividert med 5000 timer. 

NVE presiserer at dispensasjonen kun gis for tariffåret 2001. Det legges til grunn at Statnett utreder 
flere alternative langsiktige løsninger og vurderer disse i forhold til de generelle tariffmål og 
virkninger i forhold til installasjon av ny effekt eller utkobling av eksisterende effekt. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jan Moen 
avdelingsdirektør 

Jon Sagen 
seksjonssjef 
 
 

Kopi: SFO, PIL, Enfo 

 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes gjennom NVE. 

 


