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Dispensasjon fra forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-1 bokstav 

c og e for pilot om effektbasert nettleie hos Ringerikskraft Nett 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) gir Ringerikskraft Nett dispensasjon fra forskrift om 

kontroll av nettvirksomhet1 § 13-1 bokstav c og e for å teste dynamisk effektprising i 

topplasttimer. 

RME vurderer at pilotprosjektet vil være nyttig for å teste hvordan kundene reagerer på 

prissignaler som varsles dagen i forveien.  

Vedtak om dispensasjon 

RME gir Ringerikskraft Nett dispensasjon fra forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-1 bokstav c 

og e for pilot om dynamisk effektprising i topplasttimer. Dispensasjonen gjelder fra dette vedtakets dato 

og til og med 30. april 2020. Dispensasjonen er gitt med hjemmel i forskrift om kontroll av 

nettvirksomhet § 18-2. 

Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

- Ringerikskraft Nett gir kundene god informasjon om hva pilotprosjektet går ut på og at det er 

frivillig å delta. 

- Ringerikskraft Nett informerer kundene om tariffsatser og hvilke timer disse gjelder på forhånd, 

i tråd med beskrivelsen i søknaden fra nettselskapet. 

- Resultatene fra pilotprosjektet skal gjøres allment tilgjengelig og RME skal få rapport med 

oppsummering av resultater fra piloten. Vi skal også orienteres om erfaringer fra piloten.    

Søknad om dispensasjon fra Ringerikskraft Nett 

                                                      
1 Forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten 

og tariffer  

http://www.nve.no/reguleringsmyndigheten
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RME mottok søknad fra Ringerikskraft Nett 17. oktober 2019 om dispensasjon fra forskrift om kontroll 

av nettvirksomhet §§ 13-1 og 14-2 for gjennomføring av pilotprosjekt som skal teste dynamisk 

topplastprising. Prosjektet vil omfatte ca. 4000 husholdningskunder som får topplastprising, i tillegg vil 

det være en kontrollgruppe. I dag betaler alle husholdningskunder et energiledd på 19,5 øre/kWh. 

Kundene med topplastprising vil få et energitapsledd på 5 øre/kWh og på 8 kr/kWh fra kl. 16 til kl. 22 

på ti utvalgte topplastdager i løpet av pilotperioden. Prisøkningen og de aktuelle knapphetstimene vil 

være definert på forhånd. Topplastdagen vil varsles en dag i forkant på SMS. Dagen etter topplasttimen 

vil kundene motta SMS der de blir opplyst om forbruket ditt og totalbeløpet forbruket har kostet dem. 

§ 14-2 fjerde ledd krever at effektledd skal være kvantumsdifferensierte og utformes slik at alle kunder 

betaler samme pris for uttak opp til første trinn og lavere satser ved de senere trinn. Alternativt kan 

tariffene fastsettes på annen måte som gir tilsvarende virkning. Siden ikke alle kundene vil få det nye 

prissystemet, søker Ringerikskraft nett om dispensasjon fra denne bestemmelsen. 

§ 13-1 bokstav c og e innebærer at nettselskapet plikter å tilby alle som etterspør nettjenester ikke-

diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår, og at tariffene kan differensieres etter objektive og 

kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold. Ringerikskraft Nett oppfatter ikke piloten som 

diskriminerende, ettersom deltagerne både kan trekke seg fra piloten og velge å bli med, men 

utformingen av nettleien vil likevel være ulik fra andre tilsvarende kunder. Under piloten vil 

husholdninger med topplastprising ha ulike tariffer fra tilsvarende kunder uten topplastprising, avhengig 

av om kunden er med i piloten. Dette er ikke et relevant nettforhold som tariffen kan differensieres på 

bakgrunn av.  

RME kan gi dispensasjon for pilot- og demonstrasjonsprosjekter 

RME kan med hjemmel i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 18-2 i særlige tilfeller dispensere fra 

regler i denne forskriften. 

RME skal være restriktive med å gi dispensasjoner fra forskriften. RME kan innvilge dispensasjoner til 

et pilot- eller demonstrasjonsprosjekt dersom det kan gi verdifull kunnskap som kan benyttes i fremtidig 

regelverksutforming eller dersom det kan ha stor nytteverdi for nettselskap eller nettselskapenes kunder. 

Pilot- og demonstrasjonsprosjekter som får dispensasjon fra regelverket skal derfor kunne synliggjøre 

prosjektets nytteverdi. Det er også viktig at resultatene kan offentliggjøres. 

Bakgrunn for prosjektet 

Pilotprosjektet om topplastprising inngår i prosjektet «Energipilot» som er et prosjekt under Enovas 

AMS-prosjekt om «Smarte målere – smarte forbrukere». Prosjektet er delfinansiert av Enova og 

Forskningsrådet. 

Pilotprosjektet skal teste ut hvordan forbrukerkunder reagerer på topplastprising 

Piloten om topplastprising skal undersøke i hvor stor grad kundene flytter last som følge av 

topplastprising. Dette er viktig for å kunne kartlegge priselastisiteten i Norge. Bedre kunnskap om 

priselastisitet hos husholdningkunder er nyttig av flere grunner. Blant annet er det viktig for 

nettselskapene å få kunnskap om hvordan ulik utforming av effekttariffer påvirker forbruket, slik at 

nettet kan bygges og prises på en mest mulig samfunnsøkonomisk optimal måte, og i 

beredskapssituasjoner. For Reguleringsmyndigheten for energi og for politiske myndigheter er det nyttig 

å få resultat fra piloter som viser faktisk effekt av ulike typer effekttariffer. Piloten vil også gi nyttig 

kunnskap når det gjelder kundekommunikasjon om effekttariffer. 

RME gir Ringerikskraft Nett dispensasjon til pilot om topplastprising 
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Ringerikskraft Nett vil gjennomføre en pilot med ca. 4000 husholdningskunder for å teste hvordan de 

reagerer på topplastprising. 

Måten vi bruker strømnettet på er i ferd med å endres. Strømforbruket blir mer energieffektivt, men vi 

bruker mer strøm samtidig. Endringene i strømforbruket gjør at kapasiteten i nettet får større betydning. 

Det er nyttig å få mer kunnskap om hvordan ulik utforming av effekttariffer påvirker forbruket. 

Tariffene skal utformes slik at de i størst mulig grad gir signaler om effektiv utnyttelse og effektiv 

utvikling av nettet. Ringerikskraft Nett mener topplastprising som de vil innføre gjennom denne piloten 

gir mer kostnadsriktig prising av nettet. Topplastprising vil gi kundene sterke økonomiske insentiver til 

å flytte last bort fra topplasttimene. Tariffene i topplasttimene settes slik at gjennomsnittskunden vil 

komme ut med samme nettleie uten tilpasning før og etter prisomleggingen. Gevinster ved 

forbrukstilpasninger hos kunden, vil tilfalle kunden. 

Pilotprosjektet vil være nyttig for å teste hvordan bedre prissignaler kombinert med varsling kan bidra til 

mer effektiv nettdrift og –utvikling. RME vurderer at Ringerikskraft Nett trenger dispensasjon fra 

forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-1 bokstav c og e for å gjennomføre piloten som beskrevet i 

søknaden. RME kan ut i fra beskrivelsen av piloten i dispensasjonssøknaden ikke se at det er nødvendig 

med dispensasjon fra forskriftens § 14-2.  

RME gir derfor Ringerikskraft Nett dispensasjon fra forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-1 

bokstav c og e for å teste dynamisk effektprising i topplasttimer i det omsøkte pilotprosjektet.  

Dispensasjonen gjelder til 30.04.2020 

Dispensasjonen gjelder fra dette vedtakets dato til og med 30.04.2020.  

Dispensasjoner RME gir i forbindelse med pilotprosjekter, skal være tidsavgrenset. RME har lagt til 

grunn at det normalt sett ikke skal gis dispensasjoner som har varighet utover tre år. Denne 

dispensasjonen har betydelig kortere varighet. 

Klageadgang  

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Energiklagenemnda innen 3 uker. En eventuell klage skal 

begrunnes skriftlig, stiles til Energiklagenemnda og sendes til RME. Vi foretrekker elektronisk 

oversendelse til vår sentrale e-postadresse rme@nve.no. Se nærmere om krav til klagen i 

forvaltningsloven kapittel VI. 

 

 

Med hilsen 

 

Torfinn Jonassen 

seksjonssjef 

Velaug Amalie Mook 

seniorrådgiver 

 

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

Vedlegg:     

   

mailto:rme@nve.no
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
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