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SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER 

Norsk klimapolitikk bygger i stor grad på elektrifisering av fossilt energibruk og energieffektivisering. For 
å oppnå klimamål, kreves store investeringer i strømnettet som belastes strømkundene gjennom økt 
nettleie. Det er viktig å sikre at investeringskostnadene ikke blir unødvendig høye, og utformingen av 
nettleieordningen er viktig for å gjøre elektrifiseringen kostnadseffektiv. 

Lik nettleie gjør det dyrere for oss alle 

De samlede kostnadene ved å drifte og utvikle strømnettet ved innføring av lik nettleie over hele landet 
vil gjøre strømnettet dyrere enn med dagens nettleieordning. Det er særlig tre negative effekter av lik 
nettleie i alle nettområder: 

• Koblingen svekkes mellom nettleie og kostnader lokalt, noe som reduserer den selvregulerende 
effekten som motiverer ledere og medarbeidere til å være ansvarlige for å holde kostnadene 
nede. Dette svekker også incentivene til å realisere skalagevinster gjennom konsolidering. 
Kostnadsutvikling og begrensning i muligheten til å velte kostnader over på kundene er i dag en 
viktig driver for strukturendringer i nettbransjen. En politisk motivert inngripen i nivået på 
nettleien vil svekke selskapenes incentiver til å arbeide for å holde kostnadene nede og vil 
forsinke en nødvendig restrukturering. 

• Kunder får ikke riktige prissignaler om hvor det er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt å 
lokalisere seg dersom alle elementer av nettleien skal utjevnes. Manglende prissignaler i 
forhold til kapasitet og aktuell driftssituasjon i nettet kan medføre unødvendige behov for 
nettforsterkninger og dermed et samfunnsøkonomisk tap. 

• Næringsvirksomhet som har valgt å lokalisere seg optimalt med hensyn til egen lønnsomhet og 
i forhold til nettkapasitet, vil kunne få dyrere nettleie ved en full utjevning og dermed betydelig 
endrede økonomiske forutsetninger for virksomheten. Det gir økt regulatorisk risiko og kan true 
eksistensgrunnlaget. 

Dagens nettleie skiller ikke mellom by og land, men er i stor grad knyttet til kostnadsforskjeller 
mellom store og små nettselskaper 

Selv om deler av nettleien er utjevnet på landsbasis gjennom nettleien i transmisjonsnettet (det tidligere 
sentralnettet), så er det forskjeller i nettleienivået mellom kommuner og selskaper i Norge.  

Nettleien skiller ikke først og fremst mellom by og land:  

• 5 av de 20 minste kommunene har lavere nettleie enn gjennomsnittet.  

• 6 av de 20 største kommunene har høyere nettleie enn gjennomsnittet.  

• 5 av de 20 største byene har en høyere nettleie enn gjennomsnittet. 

Selskapsstørrelse er en viktigere årsak til at nettleien er forskjellig. Ser man på forskjellene mellom store 
og små selskaper, så klarer de største selskapene å utnytte skalafordeler som gjør at nettleien jevnt over 
er lavere enn i mindre nettselskaper. 

Et flertall av innbyggerne får dyrere nettleie ved en overgang til lik nettleie 

En omfordeling av nettleien betyr at nær 2 millioner kunder får økt nettleie. Total omfordeling er estimert 
til 2,2 milliarder NOK ved innføring av lik nettleie.  

Dagens nettmodell har mange gode egenskaper, men er ikke perfekt 

En full utjevning av nettleien er ikke en god løsning. Det er likevel flere områder hvor nettleieordningen 
kan forbedres, og samtidig bidra til en likere nettleie på tvers av nettselskapene. Eksempelvis vil en likere 
nettleie bli effekten over tid av NVEs pågående arbeid om å harmonisere bruken av anleggsbidrag. Det 
kan også være grunn til å se på omfordelingen av inntektene fra innmating av produksjon i områder med 
høy kraftproduksjon, slik at disse inntektene bidrar til å finansiere nødvendige nettforsterkninger.  

Det er uansett viktig at forbedringene som gjøres i nettleieordningen sikrer en kostnadseffektiv utnyttelse 
og utvikling av strømnettet. 

http://www.thema.no/


 THEMA-Rapport 2018-13 Konsekvenser av nettleieutjevning 

Page 3  THEMA Consulting Group 
  Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo, Norway 
  www.thema.no  

1 INNLEDNING 

Stortinget vedtak 8. mars 2018 at regjeringen skulle utrede ulike modeller for utjevning av nettariffene 
i Norge og komme tilbake til Stortinget med dette som en egen sak høsten 20181.  

THEMA Consulting Group er i denne forbindelse engasjert av Agder Energi, BKK, Eidsiva Energi, 
Hafslund E-CO og Lyse til å utrede mulige konsekvenser av en nettleieutjevningsordning, samt se 
på mulige forslag til tiltak for å håndtere spesifikke problemstillinger i dagens nettleieutforming uten 
å svekke den generelle incentivstrukturen i dagens nettregulering.  

I rapporten gjør vi rede for betydningen av strømnettet for å oppnå miljø- og klimamålsettinger 
gjennom økt elektrifisering av samfunnet. Nettselskapene har en viktig rolle i å sørge for at denne 
omstillingen skjer både kostnadseffektivt og med høy kvalitet. Vi beskriver også kort hvilke 
stordriftsfordeler som naturlige monopoler, som strømnettet, kan utnytte til beste for samfunnet. 

Rapport ser også nærmere på årsaker til at nettleien varierer i dag og om det er noen sammenheng 
mellom nettleie og eksempelvis kommunestørrelse. 

Til slutt drøfter vi konsekvenser av å innføre en full nettleieutjevning i Norge i lys av de overordnede 
samfunnsmessige målene for nettvirksomheten. Vi beskriver også kort alternative løsninger som er 
mer målrettet mot å håndtere spesifikke forhold som i dag ikke ivaretas godt nok i 
nettleieutformingen, som for eksempel for områder med høy vekst i lokal kraftproduksjon som følge 
av klima- og miljøpolitikken. 

                                                

1 Innst. 177 S (2017-2018) 

http://www.thema.no/
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2 STRØMNETTET ER KRITISK VIKTIG FOR SAMFUNNET 

2.1 Nettselskapene er sentrale for å oppnå klimamål gjennom elektrifisering 

Nettselskapene knytter produksjon og forbruk sammen i kraftsystemet. Sikker forsyning og 
kostnadseffektiv drift og utbygging av nettet er sentralt for at forbrukerne skal få dekket 
grunnleggende behov for oppvarming, belysning og drift av elektriske apparater og for at 
verdiskaping finner sted innen industri, annen næringsvirksomhet og kraftproduksjon. Strømnettet 
spiller også en nøkkelrolle i å etablere et fornybart samfunn gjennom elektrifisering som bidrar til kutt 
i utslippene av miljø- og klimagasser. Avveininger mellom disse tre elementene, forsyningssikkerhet, 
klima/miljø og verdiskaping, ligger til grunn for energi- og miljøpolitikken og utgjør den såkalte energi- 
og miljøpolitiske trekanten som vist under. En effektiv elektrifisering av samfunnet forutsetter at det 
blir tatt i bruk virkemidler som sørger for at kraftnettet opprettholder sin konkurransekraft og utnyttes 
best mulig. 

Figur 1: Den energi- og miljøpolitiske trekanten: Viktige avveininger som med betydning for 
nettselskapene

 

Strømforsyningen er på denne måten en kritisk infrastruktur i samfunnet som er avgjørende for liv 
og helse, næringsvirksomhet og innbyggernes velferd. 

2.2 Nettselskapene i stadig endring – oppgavene blir flere og mer komplekse 

Nettselskapenes rolle og organisering har blitt betydelig endret opp gjennom årene som vist i figuren 
nedenfor. I perioden frem til 1985 skjedde det en storstilt utbygging av kraftsystemet der selskapene 
var mange og hadde svært ulik størrelse og eierskap/organisering. Den gang hadde selskapene et 
helhetlig ansvar for forsyningssikkerheten i et område, og det var ikke noe skille mellom kraft som 
salgsvare og kraftoverføring. Det var ikke innført noen form for tredjepartsadgang eller konkurranse 
utover utveksling av overskuddskraft. Prisene var regulert etter et selvkostprinsipp som dekket 
kostnadene til både produksjon, overføring og omsetning av kraften. Nettvirksomhet og kraftsalg var 
enten fullt integrert med kraftproduksjon i samme selskap eller de var knyttet til produksjon gjennom 
langsiktige kontrakter og felles eierskap. Etter utbyggingsfasen økte behovet for å forbedre 
effektiviteten av kraftsystemet og sikre at nettselskapene som regulerte monopoler satte fokus på 
kostnadseffektivitet. I denne perioden startet endringen mot mer rendyrkede nettselskap og en 
regulering basert på økonomiske incentiver og benchmarking mellom nettselskapene ble utviklet. 

http://www.thema.no/
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Figur 2: Kraftsystemets utfordringer, nettselskapenes spillerom og kjennetegnene ved tre 
perioder: frem til 1985, 1985-2010 og etter 2020.  

 

Endringene i organiseringen av nettvirksomheten har vært drevet av behovet for et mer effektivt 
system. Over tid har det også skjedd store endringer i teknologi og markedsforhold, ikke minst med 
hensyn til distribuert kraftproduksjon og IKT. Klimapolitiske mål innebærer økt bruk av elektrisitet og 
på nye områder som transport. Det skaper behov for å omstille kraftsystemet i takt med raske 
teknologiske og markedsmessige endringer. Kravene til forsyningssikkerhet i kraftnettet vil øke som 
en konsekvens av at samfunnet elektrifiseres og digitaliseres. Det stilles derfor skjerpede krav til 
nettselskapenes kompetanse, evne til å ta i bruk ny teknologi og investeringsevne, samtidig som 
kostnadene skal holdes lave.   

Nettpolitikken og nettselskapenes rammebetingelser må utformes slik at kvaliteten og kostnaden på 
strømnettet bidrar til miljø- og klimaomstillingen. 

2.3 Nettmonopolet må reguleres slik at det gir lavest mulig kostnader for forbrukerne 

Kraftnett er naturlige monopoler og må reguleres for å holde kostnadene nede og opprettholde 
ønsket leveringskvalitet. Nettpolitikken og nettreguleringen skal sikre at vi som forbrukere ikke 
betaler mer enn nødvendig for å være tilkoblet kraftnettet. Dagens nettregulering er velfungerende2, 
og Norge er et av landene i Europa som har lengst praksis med å regulere våre nettselskaper på en 
måte som skaper tydelige incentiver til kostnadsreduksjoner.  

Nettselskapenes inntekter er gitt av NVE ved en såkalt årlig inntektsramme, som er basert på 
historiske kostnader for det aktuelle nettselskapet og en kostnadsnorm beregnet ved hjelp av 
sammenliknende effektivitetsanalyser av nettselskaper.  

Denne reguleringen sikrer at det enkelte nettselskap står til ansvar overfor sine kunder og har et 
press på seg for å drive mest mulig effektivt. Forskjeller i nettleie skyldes forskjeller i geografiske 
forhold, kundegrunnlag og effektivitet. De geografiske forholdene korrigeres det for i 
inntektsrammeberegningen, for å ta hensyn til at selskapene har ulike naturgitte forutsetninger.  

                                                

2 Menon-publikasjon nr. 23/2016 

THEMA Consulting Group

Reguleringen av nettselskapene er i kontinuerlig utvikling – basert hvordan best møte 
kraftsystemets utfordringer og hva som er mulig å følge opp 

44

Frem til 1985 
Utbygging av det nasjonale kraftsystemet 

• Regulering Selvkost, 
«bundling»

• Teknologiutvikling Sakte
• Datatilgang Svært begrenset

• Transparens

1985-2010
Effektivisering av kraftsystemet

• Regulering DEA-modellen, 
«manuelt» tilsyn

• Teknologiutvikling Sakte
• Datatilgang God, overordnet

• Transparens

2020+
Fornyelse og ombygging av kraftsystemet

Kraftsystemets 
utfordring

Nettselskapenes 
spillerom

Kjennetegn

Stort spillerom - mulighet til ta i bruk 
«alle» verktøy i et vertikalt integrert 
selskap

Begrenset spillerom – regulert som 
naturlig monopol, effektivitet og 
nøytralitet avgjørende

Økt spillerom – regulering som naturlig 
monopol med større verktøykasse og flere 
oppgaver muliggjort av 
digitalisering«Abonnent/ 

målepunkt»
«Kunden» «Prosumer»

«El-kraftingeniørens tidsalder» «Økonomenes storhetstid» «Tverrfagligheten vinner frem»

• Regulering DEA-modellen,
«automatisk» tils.

• Teknologiutvikling Rask
• Datatilgang Svært god og 

svært detaljert
• Transparens

http://www.thema.no/
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Selskapenes driftsmodell, investeringsfilosofi og organisering er faktorer som påvirker selskapenes 
relative rangering i NVEs benchmarking av kostnadseffektivitet. Ansvaret for dette ligger, og må ligge 
hos selskapenes eiere og ledelse.  

Økt nettleie svekker nettets konkurransekraft. Forbrukerne må oppfatte at kostnaden ved å være 
tilknyttet nettinfrastrukturen er rimelig og konkurransedyktig også i fremtiden fremfor å bygge egne 
lokale energiløsninger gjennom å kombinere lokal produksjon (f.eks. solkraft) og lokal lagring 
(batterier). Jo mer enhetskostnaden øker per transportert kWh og jo billigere egenprodusert kraft 
blir, desto flere vil forlate «spleiselaget» i kraftnettet og velge egne selvforsynte løsninger. Blir 
nettleien høyere enn nødvendig, så baner det raskere vei for «off-grid» løsninger som kan resultere 
i at færre abonnenter deler på nettets kostnader – og vi får en negativ spiral. 

I tillegg får en slik utvikling fordelingsmessige konsekvenser. De som ikke har råd til å bygge ut 
alternative løsninger får en økt nettleie, mens de som har råd til alternativer betaler mindre. Økt 
nettleie driver også opp kostnadene til ytterligere elektrifisering av ulike sektorer som f.eks. 
transportsektoren og andre tiltak som er nødvendig for at vi omstiller energibruken fra fossil til 
fornybar energi. 

Et konkurransedyktig kraftsystem forutsetter at prisen på elektrisitet transportert via nettet holdes så 
lav som mulig samtidig som forsyningssikkerheten styrkes. For å oppnå dette må de samlede 
nettkostnadene reduseres, og den transporterte energimengden gjennom nettet økes. En slik 
utvikling understøtter fornybarmålene der elektrifisering er et avgjørende virkemiddel.  

Figur 3 Solenergi er fortsatt dyrere enn alternativet til en husholdning, men hvor lenge*? 

 

Kilde: THEMA Consulting, Fraunhofer ISE; Smart Energi; Multiconsult 

 

http://www.thema.no/
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3 INFRASTRUKTURMONOPOL SOM KRAFTNETTET HAR NATURLIGE 
STORDRIFTSFORDELER 

Vi har i dag 117 nettselskap i Norge. Antall tilknyttede abonnenter varierer fra noen få tusen til over 
700 000. Til sammenlikning har Storbritannia 61 millioner innbyggere og 8 nettselskaper.   

Store nettselskaper har bedre forutsetninger for å bygge robuste kompetansemiljøer som kan bygge, 
vedlikeholde og drifte nettinfrastrukturen på en mest mulig kostnadseffektiv måte i en fremtid der nye 
digitale muligheter i økende grad vil tas i bruk. Infrastrukturvirksomhet som nett har naturlige 
stordriftsfordeler, noe vi har sett gevinstene av i en rekke fusjoner som har vært gjennomført de siste 
20 årene. NVE gjennomfører dessuten for tiden et prosjekt for å beskrive og kvantifisere potensielle 
gevinster ved en større utnyttelse av skalafordeler. Dette arbeidet bygger videre på det arbeidet NVE 
gjennomførte i 2012 vedrørende skalaegenskaper i nettselskapenes forretningsprosesser, hvor det 
kvalitativt ble vurdert hvilke forhold som var kostnadsdrivende i nettselskapene3. 

3.1 Kompetanse er en kritisk suksessfaktor for nettselskapenes evne til å legge til 
rette for fornybarsamfunnet 

Drift og utvikling av nettet blir stadig mer komplekst. En effektiv ivaretakelse av samfunnsoppdraget 
forutsetter at nettselskapene kontinuerlig videreutvikler sin forståelse for sammenhengene i 
kraftsystemet og utnytter mulighetene for digitalisering og effektivisering av arbeidsoppgaver.. 

Nettutviklingen blir mer kompleks fordi netteiere må ta stilling til hvor mye nettforsterkninger eller 
utvidelser det blir behov for, og hvorvidt det finnes alternativer som kan løse en konkret utfordring 
like bra eller bedre enn å bygge mer nett. Når antallet alternative løsninger endres, vil nettanalysene 
øke i kompleksitet i første omgang fordi flere alternativer må utredes. De alternative løsningene vil 
også kunne inkludere aktører utenfor nettselskapets kontroll (f.eks. leverandører av fleksibilitet). 
Hvilke virkemidler som benyttes for å utnytte fleksibilitet fra andre løsninger, vil derfor ha betydning 
for hva det kan brukes til og hvor sikkert det er at utfordringene kan løses.  

Alternativer som inkluderer tredjepartsaktører (andre enn nettselskapene) gir også flere beslutnings-
takere og flere aktører å ta hensyn til. Det er mindre komplekst å vurdere nett kontra alternativer 
dersom det er få aktører involvert, f.eks. noen store forbrukere og/eller noen regionale produsenter, 
sammenlignet med en situasjon der mange og til dels små aktører må samarbeide for at fleksibilitet 
skal være et reelt alternativ til nettutbygging.  

Kompleksiteten vil også avhenge av hvor forutsigbar kundenes respons er på nettselskapenes ulike 
ordninger for å påvirke kundeadferden. For eksempel er det forskjeller i om man gir kundene et 
prissignal eller om de får et pålegg om å tilpasse forbruk eller produksjon.  

Økt digitalisering av nettet og tilgang på bedre data i framtiden, kan bidra til en effektivisering av 
nettdriften. Med dette kommer også nye beredskapsutfordringer i og med at nettselskapene blir mer 
sårbare for hacking og må sørge for sikkerhet mot datainntrenging og datatyveri. Dette kommer på 
toppen av økt risiko for avbrudd på grunn av flere stormer, mer tordenvær og økt fare for flom som 
følge av klimaendringene. Økt bruk av fleksibilitet fra nettkunder kan gi nettselskapene flere 
muligheter til å håndtere utfordringer i nettdriften. Nettselskapene kan også ta i bruk flere teknologier, 
f.eks. batterier, for å håndtere driftsutfordringer, for eksempel spenningsutfordringer.  

Den strategiske verdien av IKT-kompetanse vil øke betydelig framover. Det blir viktig for 
nettselskapene å forstå hvilken rolle IKT-systemene kan spille for å oppnå høyest mulig effektivitet 
og verdiskaping for kunder og eiere. Det kan dreie seg om å øke bruken av måling, analyse og 
automatisk styring av nettdriften for å spare kostnader til personell og å redusere kostbar nedetid. 
Det kan også innebære å utnytte støttesystemer til forvaltning av nett- og produksjonsanlegg for å 
sikre optimal utnyttelse av anleggene over levetiden og redusere behovet for ny- og reinvesteringer. 

                                                

3 «Skalaegenskaper i nettselskapenes forretningsprosesser», PWC-rapport utarbeidet for Norges vassdrags- 
og energidirektorat (NVE) 2012. 
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Kompetanse på innkjøp, forhandlinger og oppfølging av leverandører vil trolig bli viktigere i framtiden 
innenfor flere områder. Det kan gjelde for IKT-løsninger og innkjøp av entreprenør- og beredskaps-
tjenester. I tillegg, kan det bli aktuelt å kjøpe inn fleksibilitet fra nettkunder, evt. også tredjeparts-
aktører som aggregatorer. Det kan være fra leverandører av fleksibilitet som fungerer som en 
mellommann mellom produsenter/forbrukere og nettselskapet for å sikre langsiktighet og tilstrekkelig 
store volumer. Det kan også være andre tredjeparter som stiller batterier og annet utstyr/tjenester til 
rådighet i nettdriften. 

Det ligger store muligheter i å utvikle og ta i bruk ny teknologi for å få «smartere» nett og på sikt 
redusere kostnadene. Denne utviklingen stiller store krav til nettselskapenes kompetanse og evne 
til å bære investeringskostnadene. 

Størrelsen på nettselskapene har betydning for om de har forutsetninger for å bygge og vedlikeholde 
robuste kompetansemiljøer som gjør nettselskapene i stand til å håndtere de muligheter og 
utfordringer som følger av digitalisering og elektrifisering av samfunnet.  

3.2 Større selskaper gir lavere enhetskostnader per kunde 

Statistikk over nettleie viser klart at de største selskapene har lav nettleie, mens selskapene som 
har høyest nettleie er blant de minste. I økonomisk litteratur kalles dette for skalagevinster, dvs. at 
enhetskostnaden per transportert kWh synker med antall kunder kostnaden kan deles på. 

En ineffektiv organisering av netteeierskap og drift i Norge vil medføre større økninger i nettleie enn 
strengt nødvendig 

Store selskaper har flere kunder å dele faste kostnader på. Innfrielse av, og rapportering i henhold 
til myndighetskrav for eksempel, krever datasystemer som alle må ha i tillegg til en rekke andre 
kontroll- og styringssystemer som er nødvendige for å overvåke og drifte nettet. I tillegg til dekning 
av kostnadene ved å ha og bruke datasystemene, må nettselskapene også ha kompetanse til å 
inngå avtaler, vedlikeholde og sørge for oppdatering av systemene. Her vil et større selskap ha 
fordeler gjennom egne kompetansemiljø for dette.  

Selskapenes innkjøpskostnader for nødvendig materiell kan reduseres gjennom å inngå i større 
innkjøpsallianser eller mer direkte gjennom at større selskaper kan bygge spisskompetanse på 
innkjøpsrollen. Stordriftsfordelene er betydelige for de fleste kostnadselementene knyttet til 
utbygging, drift og vedlikehold av nett.  

Store selskaper er bedre rustet til denne utviklingen enn små selskaper. Strukturering og reduksjon 
i antall nettselskaper vil være bra for samfunnet og for kundene. Erfaringer viser at det er potensial 
for store kostnadskutt gjennom sammenslåing av nettselskaper til større enheter (se vedlegg 1). 

3.3 Større selskaper har større investeringsevne 

Nettvirksomhet er kapitalkrevende. I perioden fram til 2025 skal det gjennomføres store investeringer 
i strømnettet på alle nettnivå. En investeringsoversikt som Energi Norge utarbeidet i 2016 basert på 
en oppdatert investeringsplan fra Statnett og en spørreundersøkelse blant nettselskapene høsten 
2016, viste at samlede investeringer i strømnettet den gang var estimert til 140 milliarder i perioden 
2015-2025 samlet for alle nettnivåer. En god del av disse investeringene er allerede gjennomført, 
men betydelige investeringer gjenstår de kommende årene. Dette nivået bekreftes av NVEs siste 
sammenstilling av data fra kraftsystemutredningene for regionalnettet fra desember 2016 «Status 
og prognose for kraftsystemet 2016». Annethvert år utarbeides 17 kraftsystemutredninger (KSUer) 
for det norske regionalnettet av utpekte norske nettselskap. Utredningene omfatter blant annet 
dagens kraftsystem og utvikling av dette. De 17 KSUene dekker til sammen hele regionalnettet i 
Norge. Statnett lager også en KSU for transmisjonsnettet. Utover dette samler også NVE inn data 
om investeringer i distribusjonsnettet. 

En sammenstilling av alle investeringsplanene viser at det er planlagt investeringer for totalt 140 
milliarder kroner i kraftnettet den kommende tiårsperioden (2016-2025). Investeringer i 
transmisjonsnettet står for en stor del av dette med 50-70 milliarder kroner, men det er også forventet 
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betydelige investeringer på de øvrige nettnivåene. I regionalnettet er det forventet investeringer for 
over 31 milliarder kroner for perioden 2016-2035. Hovedvekten av dette (22 milliarder) er forventet 
å komme i den første tiårsperioden. Forventede investeringer i distribusjonsnettet summerer seg til 
omtrent 48 milliarder kroner i perioden 2016-2025, der lavspent og høyspent distribusjonsnett utgjør 
henholdsvis 15 og 33 milliarder kroner. I tillegg til dette er investeringer i AMS forventet å utgjøre i 
underkant av 10 milliarder kroner. 

Det kreves god finansiell ryggrad hos nettselskapene for å evne å håndtere denne 
investeringsoppgaven. Tilgang på finansiering varierer betydelig mellom norske nettselskaper, hvor 
de største selskapene aktivt benytter både det norske og internasjonale lånemarkeder, mens de 
minste selskapene i stor grad er avhengig av samarbeid med sine lokale sparebanker.  

Ifølge kredittanalytikere gjør gjennomsnittet av norske kraftselskaper (ikke bare nett, men på 
konsernnivå) det fortsatt bra på finansielle nøkkeltall, men spredningen mellom selskapene har blitt 
større. Det er stadig flere kraftselskaper som faller utenfor «investment grade» basert på konserntall, 
dvs. en finansiell rating på BBB eller bedre4.  De selskapene som ikke kvalifiserer til «investment 
grade» via sine finansielle nøkkeltall vil oppleve mer krevende finansiering og forverrede 
lånebetingelser fremover. 

Avkastningen i kraftbransjen (konserntall) har i gjennomsnitt vært fallende i perioden 2012-2015, 
men økte noe i 2016. Det er stor variasjon i utvikling i soliditet blant selskapene, og det nøkkeltallet 
mange av kraftselskapene har utfordringer med å oppnå tilfredsstillende nivå på, er netto 
rentebærende gjeld målt i forhold til EBITDA. Analyser av fremtidige kontantstrømmer viser at 
kraftselskapene vil kunne oppleve at både avkastning og soliditet vil være under press i årene 
fremover. 

Større selskaper har mulighet til å ha dedikerte ressurser til å jobbe med finansiering og dermed 
sikre effektiv tilgang til kapital for å finansiere f.eks. nettinvesteringer. Størrelse på selskapene har 
som regel betydning for selskapenes tilgang til kapitalkilder (flere banker, obligasjonsmarkedet både 
i Norge og utlandet, etc.), hvilket gir mulighet til bedre pris på kapitalen og redusert finansiell 
sårbarhet. I rating sammenheng vil det også anses som risikodempende å ha nett som en del av 
virksomhetsporteføljen i et konsern.  

 

                                                

4 THEMA Rapport 2017-25-Finansielle forhold i kraftbransjen som ble utarbeidet på oppdrag fra Olje- og 
energidepartementet 
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4 DAGENS NETTLEIE SKILLER IKKE MELLOM BY OG LAND, MEN 
SELSKAPSSTØRRELSE ER EN VIKTIG ÅRSAK TIL FORSKJELLER 

4.1 Mange årsaker til at nettleien varierer 

Husholdninger og næringskunder i distribusjonsnettet betaler i dag nettleie basert på kostnadene til 
nettselskapet de er tilknyttet. Nettleien til det enkelte selskap skal dekke følgende elementer: 

• Kostnader til drift og investeringer i eget nett, inklusive kjøp av varer og tjenester, lønn til 
egne ansatte, finanskostnader og eiendomsskatter på nettanlegg. 

• Kostnader til overliggende nett, inklusive Statnetts landsdekkende transmisjonsnett. 

I tillegg er det nettselskapene som har ansvar for å kreve inn elavgift og Enova-avgift. 

Nettleien betales gjennom en kombinasjon av faste og variable ledd, der de variable leddene betales 
pr. kWh forbruk og eventuelt gjennom effekttariffer. Effekttariffer benyttes i dag hovedsakelig overfor 
større kunder (kunder med mer enn 100 000 kWh forventet årlig forbruk). I tillegg kan kundene bli 
pålagt å betale for de direkte kostnadene ved investeringer i nettanlegg som bare forsyner én eller 
noen få kunder (anleggsbidrag). 

Nettleien varierer mellom områder av flere årsaker: 

• Nettselskapene har forskjellig kostnadsnivå som følge av geografiske rammevilkår, 
effektivitet, størrelse og forskjellig antall kunder og kundesammensetning. 

• Noen selskaper har brukt anleggsbidrag i betydelig utstrekning, noe som bidrar til å 
redusere nivået på nettleien for øvrige kunder. Andre steder bæres investeringskostnadene 
i større grad av kundekollektivet. 

• Kommuner i Finnmark og Nord-Troms er fritatt for elavgift, som kreves inn sammen med 
nettleien. Det er heller ikke merverdiavgift på forbruk av strøm for husholdninger i Nordland, 
Troms og Finnmark.  

• Statnetts tariffmodell for forbruk tilknyttet transmisjonsnettet bygger på at alle kunder 
betaler samme tariff pr. kW. Tariffgrunnlaget reduseres imidlertid i punkter der det er 
tilknyttet kraftproduksjon (store forbrukere får også en rabatt på tariffsatsen avhengig av 
hvor stabilt forbruket er over året og døgnet). Kostnadene til overliggende nett blir derfor i 
snitt lavere i områder med mye produksjon. 

4.2 Lav nettleie både i store og små kommuner 

Når vi går inn på tallene i NVEs statistikk over nettleie, ser vi at den mest markante forskjellen på 
nettleienivået ligger i størrelse på selskapene, ikke hvorvidt kunden bor i sentrale eller grisgrendte 
strøk. Det er heller ikke by mot land, da det i mange tynt befolkede kommuner i dag betales mindre 
i nettleie enn i mange av byene.  

Vektet gjennomsnittlig nettleie for husholdningskunder eks. avgifter er 28,86 øre kWh pr 25.06.2018 
(NVE).  

I 5 av de 20 minste kommunene i landet har innbyggerne lavere nettleie enn gjennomsnittet. Alle 
disse kommunene er dekket av større nettselskaper og vil få en økning dersom de skal betale den 
gjennomsnittlige nettleien. Dette gjelder kommunene Tydal (TrønderEnergi), Fedje (BKK), Rømskog 
(Hafslund), Berg (Troms Kraft) og Torsken (Troms Kraft). 

I 6 av de 20 største kommunene har innbyggerne noe høyere nettleie enn gjennomsnittet. Dette 
gjelder Stavanger (Lyse), Sandnes (Lyse), Kristiansand (Agder Energi), Ålesund (Mørenett), Bodø 
(Nordlandsnett) og Arendal (Agder Energi), mens de øvrige 14 største kommunene har lavere 
nettleie enn snittet. 
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Blant de 20 største byene har innbyggerne i 6 av dem noe høyere nettleie enn gjennomsnittet. Dette 
gjelder byene Stavanger (Lyse), Haugesund (Haugaland Kraft), Kristiansand (Agder Energi), 
Arendal (Agder Energi), Ålesund (Mørenett) og Bodø (Nordlandsnett). 

Sammenhengen mellom nettleie og størrelse på selskapene viser imidlertid at de største selskapene 
alle har relativt lave nettleier, mens spredning blant de mindre selskapene er svært stor.  Forskjellene 
i nettleie skyldes både naturgitte forhold og effektivitet. 

 

Kilde: NVE 

Mange vil få økt nettleie ved innføring av nettutjevning 

Dersom vi tar utgangspunkt i nettleien som nettkundene betaler i dag vil nær to millioner kunder 
(2/3 av alle nettkunder) få økt nettleie om alle skal betale 28,86 øre pr kWh eks avgifter (som er 
gjennomsnittlig nettleie ifølge NVEs statistikk). 

Både nettselskapene og politikerne sliter med tilliten i disse spørsmålene. Kantar TNS 
Energibarometer måler holdninger hos strømkunder over hele landet. I sitt barometer for 2, kvartal 
2018 går det frem at tilliten til nettselskapene har fått en knekk, og at tilliten til at politikerne ivaretar 
forbrukernes interesser er lav: 

Spørsmål: Hvor stor tillit har du til at 
nettselskapene ikke tar en uforholdsmessig 
høy pris overfor strømkundene? 

Spørsmål: Hvilken tillit har du til at politikerne 
tar vare på forbrukernes interesser på en god 
måte i kraftspørsmål? 
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Norsk klimapolitikk bygger i stor grad på elektrifisering av fossilt energiforbruk og 
energieffektivisering. Dette vil kreve store investeringer i nettet. En stor del av kostnadene ved denne 
energiomleggingen vil bli belastet strømkundene gjennom økt nettleie. En politisk motivert økning 
av nettleie på toppen av dette vil svekke tilliten til både nettselskaper og politikere ytterligere.   

Estimering av total omfordeling ved lik nettleie 

For å kunne vurdere effekten av en total utjevning av nettleien i hele landet har vi med utgangspunkt 
i 2016-data fra NVE’s rapporteringstjeneste eRapp beregnet en estimert nettleie for alle 
distribusjonsnettkonsesjonærer i øre/kWh på følgende måte.   

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒𝑖𝑒 =  
 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑎𝑡𝑡 𝑖𝑛𝑛𝑡𝑒𝑘𝑡 − 𝐼𝑛𝑛𝑡𝑒𝑘𝑡 𝑓𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑛𝑚𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑛𝑒𝑡𝑡

𝐹𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘 𝑖 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑛𝑒𝑡𝑡
 

Hvor tillatt inntekt er beregnet som spesifisert i kap. 6.1.5.1.9 i NVE’s brukerdokumentasjon for 
eRapp-data5. Deretter beregnes et nasjonalt nettleienivå ved å summere både teller og nevner for 
alle distribusjonsnettkonsesjonærer. De beregnede nettleiene for de enkelte nettselskapene vil 
naturligvis avvike fra faktiske nivåer både på grunn av tariffstruktur og fordi de ikke inkluderer 
avgifter, men de gir en ide om hvor store verdier som må omfordeles gitt en total utjevning av 
nettleien på nasjonalt nivå. 

Dette innebærer en omfordeling av 2,2 milliarder NOK, fra de som bor i områder hvor nettselskapet 
driver effektivt til de som bor i områder hvor nettselskapet ikke er like effektivt.  

 

                                                

5 https://www.nve.no/Media/6906/veileder-erapp2-2017.pdf 
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5 LIK NETTLEIE GJØR DET DYRERE FOR ALLE 

De samlede kostnadene ved å drifte og utvikle strømnettet ved innføring av lik nettleie over hele 
landet vil gjøre strømnettet dyrere enn med dagens nettleieordning. Det er særlig tre negative 
effekter av lik nettleie i alle nettområder: 

• Koblingen svekkes mellom nettleie og kostnader lokalt, noe som reduserer den 
selvregulerende effekten som motiverer ledere og medarbeidere til å være ansvarlige for å 
holde kostnadene nede. Dette svekker også incentivene til å realisere skalagevinster 
gjennom konsolidering. 

• Kunder får ikke riktige prissignaler om hvor det er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt å 
lokalisere seg dersom alle elementer av nettleien skal utjevnes. Manglende prissignaler i 
forhold til kapasitet og aktuell driftssituasjon i nettet kan medføre unødvendige behov for 
nettforsterkninger og dermed et samfunnsøkonomisk tap. 

• Næringsvirksomhet som har valgt å lokalisere seg optimalt med hensyn til egen 
lønnsomhet og i forhold til nettkapasitet, vil kunne få dyrere nettleie ved en full utjevning og 
dermed betydelig endrede økonomiske forutsetninger for virksomheten. Det gir økt 
regulatorisk risiko og kan true eksistensgrunnlaget. 

I det følgende redegjøres det nærmere for disse forholdene. 

5.1 Nettselskapenes incentiver til å redusere kostnader og dermed nettleien blir 
svekket ved en utjevning 

Det er mange forhold som forklarer forskjeller i nettleie mellom selskapene, og ikke alle forhold kan 
påvirkes av nettselskapene. Svært mange forhold er imidlertid avhengig av hvor effektivt selskapene 
driver, dette er forhold der nettselskapene selv påvirker kostnadsnivået: 

• Valg av kostnadseffektive nettløsninger (f.eks. forbruker- og produksjonsfleksibilitet) 

• Valg av kostnadseffektiv drift 

• Utnytte skalafordeler der de finnes 

Vi ser det som et viktig poeng at nettselskapenes verktøykasse til å påvirke egne kostnader vil øke 
framover: ny teknologi gir nye alternativer til nettinvesteringer, bruk av fleksibilitet i nettet kan bidra 
til å både redusere nettinvesteringer og driftskostnader. Dermed blir det enda viktigere framover enn 
tidligere at nettselskapene faktisk får incentiver til finne mer kostnadseffektive løsninger og tar i bruk 
nye muligheter – ganske enkelt fordi det er større muligheter til å påvirke kostnadsnivået i eget nett. 

I dagens regulering er det to forhold som bidrar til at nettselskapenes ledelse gjør alt de kan for å 
holde kostnadene nede:  

• sikre innbyggere og lokalt næringsliv en lavest mulig nettleie (står ansvarlig overfor sine 
kunder) 

• sikre avkastning på investert kapital siden effektivitet premieres i NVEs 
inntektsrammemodell for nettselskapene.  

Det siste punktet blir ikke påvirket av en nettleieutjevning, men det første incentivet blir fjernet helt. 

Dagens regulering gir incentiver til effektivitet gjennom kostnadsnormen som etableres gjennom 
benchmarking, men incentivene svekkes noe ved at selskapene er garantert en 
minimumsavkastning (for tiden 0 prosent) og at inntektsrammen gir full kompensasjon for 40 prosent 
av kostnadene i hvert enkelt selskap uavhengig av effektivitet. Lokalt kostnadsansvar er i det 
perspektivet viktig for å opprettholde incentivene til effektivitet. For netteiere med et høyt fokus på å 
legge til rette for næringsutvikling gjennom effektiv drift og lav nettleie i sitt område, vil en 
nettleieutjevning fjerne viktige incentiver til kostnadseffektivitet. Om man kan oppnå lav nettleie uten 
å oppnå det gjennom effektiv drift, vil trolig andre forhold spille en større rolle lokalt: å bidra til lokalt 
næringsliv gjennom svært god tilgang til nettkapasitet. Dermed blir en overinvestering i nett mer 
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attraktivt fordi nettkunder i andre områder da bidrar til nettinvesteringer lokalt. En nettleieutjevning 
gir incentiver til å sikre mest mulig verdier lokalt når man ikke selv må bekoste utgiftene til det 
gjennom en høyere nettleie. Det kan også oppstå en slags konkurranse i å investere mest mulig 
lokalt for å unngå at man kommer dårligere ut og må bidra til mer investeringer andre steder enn 
hos seg selv.  

En svært viktig risiko ved nettleieutjevning er derfor at ledelsen i nettselskapene ikke lenger blir holdt 
ansvarlig for nettleien overfor sine kunder, noe som dermed kan gi helt feil incentiver og fokus når 
det gjelder effektiv drift og et fornuftig investeringsnivå.  

Når incentivene til effektiv drift svekkes, vil også motivasjonen for å arbeide for en mer 
hensiktsmessig nettstruktur i Norge svekkes.  

Kostnadsutvikling og begrensing i muligheten til å velte kostnader over på kundene er i dag en viktig 
driver for strukturering i bransjen. En politisk motivert inngripen i nivået på nettleie vil svekke 
selskapenes incentiver til å arbeide for å holde kostnadene nede og vil forsinke en nødvendig 
restrukturering. 

5.2 Riktig prising av nettet bidrar til å holde nettkostnadene nede 

En ordning med lik nettleie kan utformes på flere måter. Et ytterpunkt er at alle kunder i 
distribusjonsnettet betaler samme fastledd og samme pris pr. kWh eller kW. Denne modellen vil 
imidlertid gi et dyrere kraftsystem fordi kundene ikke stilles overfor kostnadene ved egen nettbruk. 
Modellen vil også være i strid med energiloven og tilhørende forskrifter. Ifølge energiloven er det et 
mål at tariffene så langt som mulig utformes slik at de bidrar til en effektiv ressursbruk på kort og 
lang sikt. Spørsmålet er da om en ordning med lik nettleie for alle bidrar til målet om en effektiv 
ressursbruk av strømnettet. 

Nettleien bør gi prissignaler til nettkundene dersom dette samlet sett reduserer de samfunns-
økonomiske kostnadene. Dersom lik nettleie i hele landet ikke gir mulighet til å prise nettet mest 
mulig riktig, vil det bidra til at man bygger unødvendig mye nett og de samlede nettkostnadene vil 
øke. 

Særlig viktig er såkalte lokaliseringssignaler i nettleien. Der det er ledig kapasitet, bør kostnadene 
ved å etablere ny produksjon eller nytt forbruk være lave. Motsatt bør det ved knapphet på kapasitet 
og behov for investeringer sendes signaler om at det er dyrt å velge den aktuelle lokaliseringen. 
Belønning av samlokalisering mellom produksjon og forbruk er et element i en slik modell. 
Samlokalisering mellom produksjon og forbruk i regionalnettet kan påvirkes ved at: 

• nettleien er høyere for produksjon som etablerer seg i områder som allerede har overskudd 
av produksjon og dermed øker behovet for investeringer 

• nettleien for forbruk som reduserer behovet for nettinvesteringer i dette området er lavere 
enn i andre områder og for produksjonskunder i samme område. 

Videre er det viktig å sikre at nettkapasiteten utnyttes optimalt på alle nettnivåer. Energitapet i 
strømnettet avhenger av den samlede belastningen på linjene i nettet. Ved høy belastning blir også 
energitapet høyt. Nettselskapene har derfor mulighet til å gjøre marginale endringer i nettleien i ulike 
deler av sitt nett for å reflektere kostnadsforskjeller innad i et nettselskaps område. Ved krav om en 
lik tariff mellom nettselskaper, blir det vanskelig å opprettholde dette lokaliseringssignalet for nytt 
forbruk og ny produksjon. Det samme gjelder for effekttariffer som kan brukes til å gi signaler om 
knapphet på overføringskapasitet og kostnader ved økt produksjon eller forbruk (avhengig av den 
lokale situasjonen). 

I distribusjonsnettet blir det i mindre grad gitt signaler om riktig lokalisering og kapasitetssituasjonen 
i nettet, men en innføring av effekttariffer kan bidra til riktigere signaler avhengig av valgt modell. En 
fullstendig utjevning kan føre til at næringskunder og husholdninger lokaliserer seg på ugunstige 
steder i nettet. Det kan utløse investeringer og høyere kostnader enn nødvendig.  
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Med en full utjevning vil også kunder i områder med mye kraftproduksjon miste gevinsten ved 
samlokalisering. Et annet spørsmål er om avgifter skal inngå i utjevningsordningen også. 

Skal nettleien utjevnes, må det derfor ut fra energiloven være et minimumskrav at kundene fortsatt 
gis prissignaler gjennom tariffene som bidrar til en effektiv bruk og utvikling av nettet. Selv om en 
utjevningsmodell skulle ivareta behovet for riktige prissignaler og oppfylle kravene i energiloven med 
forskrifter, kan utjevning likevel ha uheldige virkninger. Det begrunner vi i det følgende. 

5.3 Nettutjevning endrer rammebetingelsene for eksisterende virksomhet 

Lokaliseringssignaler i nettet som beskrevet overfor og forskjeller i nettleie generelt, har påvirket 
hvor ny kraftproduksjon og næringsvirksomhet blir etablert. Investeringsbeslutningen og grunnlaget 
for drift er basert på det totale økonomiske bildet ved etablering, som nettleien er en viktig del av i 
mange tilfeller. En nettleieutjevning vil for enkelte kunder bety store økonomiske tap. Det kan 
medvirke til at næringsvirksomhet kan komme til å legge ned, eller må flytte. En flytting eller 
nedleggelse kan i verste fall medføre økte samfunnsøkonomiske kostnader som følge av økt behov 
for nettinvesteringer eller bortfall av samfunnsøkonomisk lønnsom produksjonsvirksomhet. 
Nettleieutjevning vil for disse bedriftene uansett være et rent politisk vedtak som snur opp ned på 
det som har vært relativt stabile rammebetingelser for disse selskapene og på den måten bidrar til 
økt regulatorisk usikkerhet.  
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6 DAGENS NETTLEIEMODELL HAR MANGE GODE EGENSKAPER, MEN ER 
IKKE PERFEKT 

En utjevning av nettleien slik det er foreslått i f.eks. «frimerkemodellen» vil ikke være en god løsning. 
Samtidig deler vi oppfatningen av nettleieordningen bør forbedres, og mange av disse forbedringene 
vil bidra til målet om en mer likere nettleie på tvers av nettselskapene. Det er verd å nevne at 
kostnadene til transmisjonsnettet allerede er fordelt over hele landet. I tillegg har NVE sørget for en 
harmonisering av bruken av anleggsbidrag mellom nettområder slik at ulik praksis på dette området 
ikke lenger bidrar til nettleieforskjeller Urimelig kostnadsfordeling ved innmating av kraft kan rettes 
opp gjennom bedre løsninger enn lik nettleie over hele landet.  

6.1 På noen områder utjevnes nettleien allerede 

6.1.1 Kostnadene til transmisjonsnettet er allerede utjevnet på landsbasis 

Transmisjonsnettet utgjør en stor andel av den samlede nettleien i Norge. Transmisjonsnettets 
funksjon er å knytte sammen all produksjon og alt forbruk i Norge slik at vi får et integrert system 
med høy forsyningssikkerhet i alle deler av landet.  

Kostnadene i transmisjonsnettet utgjør en viktig andel av den totale nettleien i Norge. Uansett hvor 
i landet investeringene i transmisjonsnettet skjer, vil kostnadene fordeles på kunder i hele landet. En 
stor andel av den samlede nettleien er dermed allerede utjevnet på landsbasis. Det betyr imidlertid 
ikke at alle kunder i hele landet betaler like mye i transmisjonsnettstariff, de områdene med høy 
produksjon vil betale lavere nettleie til Statnett (f.eks. deler av Sogn og Fjordane og Telemark), mens 
områder med mange innbyggere og lite produksjon vil betale en høyere transmisjonsnettstariff (f.eks. 
Oslo). Transmisjonsnettstariffen fordeles dermed etter bruken i transmisjonsnettspunkter, helt 
uavhengig av geografi for øvrig.  

I henhold til Statnetts nettutviklingsplan er det transmisjonsnettsinvesteringer under bygging og 
planlagt til en verdi av over 60 milliarder kroner frem mot 2030 (ekskl. utenlandsforbindelser).  

 

Kilde: Statnetts nettutviklingsplan 2015 og oppdateringer på nettsiden  
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6.1.2 Anleggsbidrag i masket nett 

I dagens regulering har nettselskapenes bruk av anleggsbidrag variert fordi det har vært valgfritt for 
nettselskapene å få kundene til å dekke kundespesifikke investeringer eller om tilknytninger skal 
dekkes inn over den samlede nettleien fra alle kunder. Nettselskap som ikke har tatt anleggsbidrag 
har dermed, alt annet likt, høyere nettleie enn nettselskap som har benyttet muligheten til 
anleggsbidrag.  

NVE har vedtatt endringer i reguleringen om anleggsbidrag på to måter: 

• Ordningen med anleggsbidrag er gjort obligatorisk, dvs. at alle nettselskap må kreve inn 
anleggsbidrag for kundespesifikke investeringer 

• Ordningen med anleggsbidrag er i tillegg utvidet slik at en noe større andel av 
investeringene skal defineres som kundespesifikke og dekkes gjennom anleggsbidrag6 

Endringene trer i kraft 1. januar 2019, men med en overgangsordning for kunder som har fått 
innvilget konsesjon og settes i drift innen 1. juli 2022. 

Forskriftsendringen bidrar til en likere nettleie på tvers av nettselskaper ved at kostnader til 
kundespesifikke investeringer håndteres likt på tvers av nettselskapene.  

6.2 Alternative modeller for nettutjevning er bedre enn den foreslåtte 

Mer målrettede tiltak for nettleieutjevning vil redusere de samfunnsøkonomiske konsekvensene. Den 
tidligere ordningen med tilskuddsbevilgninger over Statsbudsjettet medførte at de områdene med 
aller høyest nettleie fikk en reduksjon uten at de generelle kostnadseffektiviseringsincentivene til 
flertallet av nettselskapene ble påvirket. Andre ordninger kan være mer målrettet mot håndtering av 
ulikheter i regionalnettkostnader som følge av mye ny kraftproduksjon. 

6.2.1 Tidligere ordning: tilskudd til nettleieutjevning 

Tariffstøtte ble innført i 2000 etter at den tidligere statsstøtteordningen ble avviklet i 1999. Formålet 
med tariffstøtten var å redusere nettleien for kunder i områder med høyest nettleie. 

Midler til ordningen har vært bevilget over statsbudsjettet og har variert fra 10 MNOK i 2017 til kr 120 
MNOK årlig. Etter 2013 har ordningen blitt gradvis redusert før den i statsbudsjettet for 2018 ble 
fjernet helt. NVE var satt til å fordele de årlige bevilgningene til nettselskapene etter kriterier gitt av 
OED. Hovedkriteriet var nettleie per overførte kWh til kundene. NVE sitter allerede på alle data som 
trengs fra nettselskapene, slik at tariffstøtten ble overført uten at nettselskapene måtte søke om 
midler. I 2015 var det 12 selskaper som fikk tildelt slike tilskudd på til sammen 40 MNOK, mens 
støtten i 2016 var halvert til 20 MNOK.  

Denne ordningen hadde lave administrasjonskostnader og var godt egnet til å redusere nettleien for 
selskapene med høyest nettleie. Forutsatt at kriteriene for tildeling innrettes slik at det kun er et fåtall 
selskaper som kvalifiserer til slik støtte vil denne ordningen i liten grad gå på bekostning av 
samfunnsøkonomisk effektivitet, i tråd med energi- og miljøkomiteens innstilling til utredning om 
utjevning av nettleie. Ordningen kan også målrettes ved å basere kriteriene på tariffutvikling i 
regionalnettet eller omfanget av utbygging av fornybar kraftproduksjon som knyttes til regional- eller 
distribusjonsnett, i stedet for gjennomsnittlig tariff i distribusjonsnettet. 

På bakgrunn av beregningene som er henvist til i kapittel 4 vedrørende omfordeling av midler ved 
nettleie utjevning, har vi estimert konsekvensen av å sette et øvre tak på 20 øre/kWh over estimert 
snitt. Dersom myndighetene skulle gi tilskudd til de selskapene som blir berørt av et slikt tak, ville 
det kreve om lag 44 MNOK i tilskudd fordelt på ca. 20 selskaper og 45.000 kunder. 

                                                

6 Konkret gjelder dette at en andel av kostnadene i såkalt masket nett også kan inngå i anleggsbidraget, noe 
som ikke var mulig før. 

http://www.thema.no/


 THEMA-Rapport 2018-13 Konsekvenser av nettleieutjevning 

Page 18  THEMA Consulting Group 
  Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo, Norway 
  www.thema.no  

6.2.2 Foreslått av Reiten-utvalget: Omfordeling av innmatingstariffen 

Nettkunder i områder med høy kraftproduksjon blir belastet for urimelige kostnader ved at inntektene 
fra innmating fra produsenter i dagens regionalnett går til Statnett/transmisjonsnettet og ikke til det 
regionale nettselskapet.  

Ekspertgruppen for et bedre organisert strømnett (det såkalte Reiten-utvalget) foreslo at nettleien 
for bruk av regionalnettet også skal tilfalle det regionale nettselskapet i stedet for Statnett. Dette vil 
gi en utjevning mellom nettleien i områder med mye produksjon og områder med lite produksjon. 
Dermed vil dette bidra til å motvirke effekten av at store investeringer i områder med mye produksjon 
i stor grad må dekkes av forbrukskunder i disse områdene. 

http://www.thema.no/
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7 KOMMENTARER TIL RAPPORT UTARBEIDET FOR KS BEDRIFT, 
DISTRIKTSENERGI OG KRAFTFYLKA 

I en rapport fra Narbel Energy er det trukket fram en rekke eksempler på selskaper som har urimelig 
høy nettleie. Nedenfor har vi kommentert på eksemplene: 

• Tysnes Kraftlag 

o Eierne i Tysnes Kraftlag har tatt et aktivt grep for å organisere nettdriften mer 
hensiktsmessig gjennom å innlemme virksomheten i BKK og dermed sikre både 
lokal forsyningssikkerhet, lokale arbeidsplasser, lav nettleie og mer forutsigbar 
avkastning til eierne. 

• Årdal Energi 

o Årdal Energi er direkte tilknyttet sentral-nettet, og har derfor relativt sett stor andel 
avgifter i forhold til andre nettselskaper og representerer således et svært lite 
representativt nettselskap. Eksempelet tydeliggjør imidlertid hvor høye 
driftskostnader Årdal Energi egentlig har tross for at de dekker et kompakt 
geografisk område. Årdal er for øvrig den kommunen i Norge med lavest 
kommunale avgifter i henhold til en gjennomgang NRK har gjort av avgiftene på 
vann, avløp og renovasjon i samtlige norske kommuner. Dette illustrere at på 
samme måte som neste eksempel at det er store ulikheter i totale bokostnader 
rundt om i Norge, avhengig av mange forhold og hvor nettleiekostnaden i dag er 
noe nettselskapet må stå til ansvar for ovenfor sine kunder på samme måte som for 
kommunen må når det gjelder kommunale avgifter.  

• Luostejok Kraftlag i forhold til Hafslund Nett 

o Det er selvfølgelig betydelige kostnadsforskjeller i å drifte et nett som Luostejok med 
stor geografisk utstrekning og lite folk i forhold til et selskap som Hafslund som 
dekker et betydelig geografisk område, men hvor det bor mange mennesker. 

o Dette er et ekstremt eksempel fra et område med svært spredt befolkning. Dette 
selskapets kunder nyter da også godt av fritak for MVA og forbruksavgift slik at de 
betaler bare 47 øre pr kWh mens landsgjennomsnittet er 54,88 øre pr kWh inkludert 
avgifter i henhold til NVEs nettleiestatistikk.  

• Ulike praksis med hensyn til anleggsbidrag 

o Rapporten påpeker at ulike praksis med hensyn til anleggsbidrag over tid vil påvirke 
nettleien, hvilket vi er enig i. 

o En nettleieutjevning vil kunne medføre at kunder i selskaper som har praktisert fullt 
anleggsbidrag innenfor dagens regelverk, ender opp med å finansiere kunder i 
andre nettområder med «nettleie subsidier» fordi deres nettselskap ikke har 
benyttet muligheten til å kreve inn anleggsbidrag til finansiering av nettutbygging og 
istedenfor har finansiert det gjennom høyere nettleie.  
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VEDLEGG 1: RESTRUKTURERINGSGEVINSTER 

Det har de senere årene blitt gjennomført en rekke fusjoner og oppkjøp blant norske nettselskaper 
drevet fram av eiernes ønske om å bygge mer robuste kompetansemiljøer, og mer kostnadseffektive 
selskaper som sikrer både lavere nettleie til kundene og høyere avkastning til eierne. 

THEMA Consulting gjennomførte i 2017 en analyse på vegne av Olje- og energidepartementet7 av 
finansielle forhold i norsk kraftbransje. I forbindelse med utarbeidelsen av rapporten gjennomførte vi 
intervjuer med en rekke aktører angående drivkrefter og rasjonale for de strukturelle endringene de 
har gjennomført. Nedenfor har vi gjengitt ett par eksempler. 

 

Case: Glitre Energi - Fusjon av nett og kraftsalgsvirksomheten i Energiselskapet Buskerud 
(EB), Lier Everk og Hadeland Energi i 2015. 

EBs rasjonale for transaksjonen var å bygge en organisasjon som i større grad enn på egenhånd 
kan utnytte skalafordeler i drift og investeringer, bygge et mer robust kompetansemiljø med større 
mulighet for å sikre seg spisskompetanse og ta i bruk ny teknologi. Et viktig ledd i 
kompetansebygging er større evne til forskning og utviklingsaktiviteter innenfor de rammer som er 
gitt av NVE.  

Fra Lier Everks ståsted var det tre hovedgrunner for fusjonen:  

1. Rammebetingelser 

Ledelsen og styret i Lier leste «Reiten-rapporten» (rapporten fra Ekspertgruppen for et bedre 
organisert strømnett oppnevnt av OED) veldig grundig, synes innholdet hørtes plausibelt ut og trodde 
på endringene som ble beskrevet der. Dette ga en oppfatning om at «myndighetene vil at det skal 
se annerledes ut». Lier ønsket ikke å stritte imot, men heller være tidlig ute med å innrette seg etter 
de forventede rammebetingelsene. 

2. Forretning/ strømsalg 

Før fusjonen hadde selskapet 10.000 kunder i Lier og 10.000 kunder utenfor. Med stadig høyere 
press på marginene og skalafordeler, mener Lier dette er stordriftsbutikk og at kundemassen var for 
liten.  

3. Nett 

Selskapet hadde et bra nett med god drift, men anså det allikevel som krevende å opprettholde en 
god effektivitet. Lier hadde strømsalg og nett i samme selskap (mor), som solgte økonomi og 
administrasjonstjenester til datterselskapene med fiber, elentreprenør og fjernvarme. 
Selskapsmessig og funksjonelt skille ville bli en utfordring, når alle virksomhetsområdene henger 
sammen. Når man gjorde noe med morselskapet, initierte det prosesser hos døtrene også.  

Med mange virksomhetsområder på tross av å være et lite selskap, ble det tydelig at dersom man 
skulle gjøre strukturelle endringer på nett, ville det være fornuftig å gjøre strukturelle endringer på 
hele selskapet. Lier Everk var ikke en «hjørnestensbedrift» i Lier samfunnet og selskapet var nok 
preget av en kultur og holdninger mer lik de store byorienterte selskapene i bransjen. Lier hadde 
også en holdning om at strukturelle endringer vil bli en nødvendighet for mange og at det var viktig 
å være tidlig ute for å realisere størst mulig verdi, samtidig som eierne ønsket å fortsatt være med 
selv. Lier var i samtale med de andre små selskapene i området, men fant tonen med EB; samstemt 
syn på fremtiden. Lier hadde en av de laveste nettleiene i Buskerud før fusjonen, og var dermed ikke 
motivert av nettleien for å gjøre strukturelle endringer. 

Glitre Energi mener at myndighetenes reguleringer, f.eks. i form av krav om selskapsmessig og 
funksjonelt skille for alle, er viktige drivere for strukturutviklingen. Selskapet mener NVE bør fortsette 
sitt arbeid med å incentivere til strukturendringer blant annet gjennom å fjerne 

                                                

7 THEMA Rapport 2017-25 -Finansielle forhold i norsk kraftbransje 
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minimumsavkastningen, øke andelen normbasert inntekt i inntektsrammene til 70 prosent og en 
stabil NVE rente. En nettutjevningsordning er de bekymret for at kan fjerne eiernes fokus fra å 
organisere driften av nettet best mulig for dermed å gi innbyggerne lavest mulig nettleie og eierne 
høyest mulig avkastning. 

 

Case: Kvikne-Rennebu Kraftlag (KRK) solgte nett- og kraftsalgsvirksomheten til 
TrønderEnergi i 2017 

KRK hadde i utgangspunktet god økonomi og høy effektivitet i nettvirksomheten, men selskapets 
kraftnett hadde en stor andel fritidsboliger, store avstander og få industrikunder hvilket medfører høy 
nettleie. KRK opplevde at de var for små til å opprettholde et godt og oppdatert kompetansemiljø på 
sikt, samtidig som det er krevende å få gjennomført en fornuftig vaktordning alene. TrønderEnergi 
var allerede tilstede i regionen gjennom sin driftssentral på Berkåk og hadde et godt omdømme 
lokalt. KRK solgte ikke nett- og kraftsalgsvirksomheten fordi de måtte, men fordi de vurderte det som 
god timing nå (tidlig ute) og strategisk riktig for å sikre virksomhetene gode rammevilkår for 
fremtiden.  

Vi har kommet frem til en god avtale med TrønderEnergi. Jeg er spesielt opptatt av at vi skal bidra 
til å gjøre et allerede solid energikompetansemiljø i vår del av Sør-Trøndelag enda sterkere, at vi 
skal tilby ei lavere nettleie for kundene våre, og sikre ei god fremtid for våre ansatte, sier everks-
sjef Kristin Reitan (pressemelding KRK 08.05.17).  

En normalhusholdning i regionen uten KVO-rabatten på Kvikne ville få en årlig nettleiebesparelse 
på rundt 3 300 kroner inkl mva. For Kvikne- og Rennebu-regionen samlet betyr den reduserte nettleia 
en besparelse på rundt 13 millioner NOK årlig (kilde: pressemelding KRK 08.05.17) 

 

Case: Skånevik Ølen Kraftlag (SØK) fusjonerte inn i Haugaland Kraft i 2016 

Skånevik Ølen Kraftlag er som en del av strukturprosessen omdannet til AS og har etter fusjonen 
med Haugaland Kraft fått en eierandel på 4,7% i Haugaland Kraft. Følgende beskrivelse av avtalen 
er hentet fra europower 09.12.16: 

– Vi ser at det er fornuftig med større selskaper. Det er i dag hele 13 nettselskaper mellom Bergen 
og Stavanger, men det vil bli færre i fremtiden. Vi ønsker å være et av dem som består, sier 
konsernsjef Olav Linga i Haugaland Kraft til Europower. 

Oppgjøret for SØK vil være i form av aksjer i Haugaland Kraft. Det er et mål at Ølen skal bli lokasjon 
for en større avdeling med lokal tilhørighet i Haugaland Kraft. 

Lavere nettleie 

– Med i underkant av 3800 nettkunder er det ikke regningsvarende med konsernmodell, og vi ønsker 
å beholde forretningsområdene nett, fiber og energi. Med denne løsningen viderefører vi verdiene i 
selskapet, nettleien går betydelig ned og alle ansatte er sikret videre arbeid med lokal tilhørighet, 
sier daglig leder Kristoffer Vannes i Skånevik Ølen Kraftlag. 

Han forteller at årlig besparelse i form av lavere nettleie for SØK-kundene vil være om lag 3700 
kroner per husstand. Næringslivskunder vil spare betydelig mer. 

Partene mener at en slik sammenslåing, foruten å imøtekomme myndighetskrav til selskapsmessig, 
vil styrke forsyningssikkerhet og beredskap og sikre arbeidsplasser. 

 

Case: Hafslunds kjøp av Fortum sin nettvirksomhet i Østfold i 2014 

Hafslund Nett kjøpte Fortum Distribution i løpet av sommeren 2014. Det var primært to hovedårsaker 
til at Hafslund ønsket å kjøpe Fortum, dette var effektivitet og kompetanse. Hafslund hadde fra 
tidligere oppkjøp erfaringer med stordriftsfordeler i nettbransjen og visste at det kan være til dels 
betydelige effektivitetsgevinster ved å slå sammen virksomheter. I tillegg ønsket Hafslund å bygge 
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sterkere kompetansemiljø. Et oppkjøp med en påfølgende integrasjon ville bidra til å sikre en 
sterkere kompetanse i selskapet.  

Resultatene fra oppkjøpet og den påfølgende integrasjonen har langt på vei bekreftet og styrket 
Hafslunds syn på økt effektivitet og sterkere kompetansemiljø ved fusjoner.  

Integrasjonen har p.t. bidratt med årlige synergier på ca. 60 mill. kroner. Dette utgjør om lag 30% av 
Fortum Distributions kostnadsbase før fusjonen. Synergiene er i tillegg forventet å øke med ca. 10 
mill. kroner i årlig synergi i årene framover som følge av en mer effektiv utnyttelse av AMS.  

I tillegg til disse synergiene opplever Hafslund at kompetansen har blitt vesentlig styrket ved å slå 
sammen selskapene. I nettbransjen er det mange spesialister innen tunge fagområder hvor det er 
svært nyttig å være flere, for kunnskapsdeling og sparring. Det er vanskelig å sette et tall på dette, 
men Hafslund opplever dette som helt essensielt med de utfordringene bransjen i dag står overfor.  

 

Case: BKKs kjøp av Tysnes Kraftlag i 2018 med oppgjør i BKK aksjer 

Salget innebærer at BKK overtar både strømnettet og fibernettet, samt Tysnes Kraftlag sin 
aksjepost på 4,4 prosent i SKL. Avtalen innebærer også at alle 21 ansatte i Tysnes Kraftlag blir 
overført til BKK. 

Det skal opprettes et nytt selskap, Tysnes Kraftlag AS, som får en eierandel i BKK AS på 1,7 
prosent. Alle medlemmer i Tysnes Kraftlag SA vil få en liten eierandel i det nye selskapet. 

- Vi ser på salg av Tysnes Kraftlag som en god løsning for å møte nye myndighetskrav og samtidig 
sikre kundene våre en lavere nettleie. I avtalen med BKK har vi vært opptatt av å beholde lokale 
arbeidsplasser, opprettholde forsyningssikkerheten og beredskapen på Tysnes, ivareta og 
videreutvikle verdiene vi har skapt og at BKK vil bidra til en positiv utvikling av Tysnes-samfunnet, 
sier styreleder i Tysnes Kraftlag, Audun Magnussen, i en pressemelding. 

I tillegg vil eierandelen i BKK AS gi det nye selskapet Tysnes Kraftlag AS et årlig utbytte. 

For en gjennomsnittlig husholdningskunde hos Tysnes Kraftlag medfører overgangen til BKK Nett 
en årlig besparelse på 8100 kroner. 

 

Case: BKKs kjøp av Etne Kraftlag i 2018 med oppgjør i BKK aksjer 

For en gjennomsnittlig husholdningskunde hos Etne elektrisitetslag medfører overgangen til BKK 
Nett en årlig besparelse på 3550 kroner. 

Sitater fra pressemelding 25.05.18: 

- For samvirkeføretaket og for Etne-samfunnet inneber avtalen med BKK at vi sikrar lokale 
arbeidsplassar, verdiskaping og beredskap, samtidig som Etne-samfunnet får redusert nettleiga 
monaleg. Eg er svært nøgd med avtalen vi har inngått og at eit samrøystes årsmøte sa ja til avtalen, 
seier dagleg leiar i Etne Elektrisitetslag, Einar Arefjord. 

- Dette er ein avtale som styrkjer konkurransekrafta til Etne. Vi får ei av landets lågaste nettleiger 
noko som gjer at også næringslivet får betre rammevilkår, seier ordførar i Etne kommune, Siri 
Klokkerstuen. 

 

Case: Tussa og Tafjord fusjonerte nettvirksomheten til Mørenett i 2014 

Bakgrunnen for å etablere Mørenett AS 1. januar 2014 var å skape et nøytralt og effektivt nettselskap 
på Nord-Vestlandet med 100 % effektiv drift i løpet av 2018. For å nå dette målet har selskapet 
arbeidet etter et synergiprogram for år realisere kostnadsreduksjoner. I perioden 2014 til 2018 har 
selskapet styrt aktiviteten inn mot å være rendyrka leverandør av monopoltjenester, med fokus på 
drift, vedlikehold og beredskap. I same periode er bemanninga redusert fra om lag 250 tilsatte til 139 
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tilsatte. Synergiprogrammet er under stadig endring, og målet om videre effektivisering av 
arbeidsprosesser har sterkt fokus i organisasjonen. 

Ved gjennomføring av fusjonen i 2014 identifiserte Mørenett mulige kostnadssynergier på 46,9 
millioner (40, 4 årsverk) som kunne realiseres innen 2019. Per første halvår 2018 ligger Mørenett 
an til å realisere 59,2 millioner i synergier sammenlignet med kostnadsnivået i 2013, dvs. en økning 
i potensielle synergier på 12,3 millioner eller 26 prosent høyere enn opprinnelig anslått.  
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