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Høring Utredning av virkemidler for likere nettleie 

 
Kraftfylka er en interesseorganisasjon for fylkeskommunene Troms, Nordland, Sogn og 
Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Hedmark og Oppland.  
 
Nettleie er en betydelig del av strømregningen, og dermed en viktig økonomisk faktor for 
innbyggere og næringsliv i hele landet. I dag blir nettselskapene vurdert ut fra flere forhold, 
og tillatt inntekt for nettselskapene blir målt opp mot faktiske kostnader og effektivitet i 
driften.  
 
Siden det er mange nettselskaper som befinner seg i områder med vanskelige geografiske 
forutsetninger og få innbyggere blir driften dyr, selv om den kan være effektiv. Dette er også 
tilfellet i områder med mye kraftproduksjon og småkraftverk, hvor de lokale innbyggerne 
indirekte må medfinansiere tilknytning gjennom nettleien. Derfor har det vært et krav fra 
Stortinget om at det må gjøres en vurdering av tiltak for å utjevne nettleien. Selv om nær  
90 % av innbyggerne i landet har nettleie nær landsgjennomsnittet, er det spesielt i utsatte 
distriktsområder at høy nettleie har en negativ effekt på næringsutvikling.  
 
Kraftfylka støtter derfor tiltak som letter nettleien i disse områdene. Vi mener at en 
tilnærming med et lite tillegg på nettleien for alle landets kunder vil ha en god effekt med 
lite administrasjon. Det forutsetter en robust ordning utenfor det årlige statsbudsjettet som 
vil være treffsikkert for de områdene med høyest nettleie. Vi mener det må være noe 
høyere nivå enn 100 kroner per kunde årlig, som er antydet i rapporten. En beregning fra 
Distriktsenergi viser at  en utjevningspott på ca. 500 millioner kroner vil gjøre at ingen 
betaler mer enn 30 ø/kWh i nettleie. Det virker som et fornuftig og effektivt tiltak.  
 
Vi er også positive til å innføre den såkalte Distriktsenergimodellen, da denne vil utjevne 
nettleien på de områder som selskapet ikke selv kan påvirke. Modellen sikrer at det fortsatt 
er en sammenheng mellom effektiv drift og nettleie. Samtidig blir ikke innbyggere i 
distriktene «straffet» for å bo i områder med utfordrende geografi og mye kraftproduksjon i 
nettet.  
 
Vi mener NVE har svart på regjeringens forespørsel om å utrede nettleien på en god måte, 
med en grundig vurdering av de to mest aktuelle alternativene. Vi vil gi vår vurdering av de 
tiltakene som er mest gjennomgått i rapporten:  
 
Tariffstøtteordning og tilskudd til reduksjon 
 
En effektiv og allerede benyttet metode for å utjevne nettleien er å gi kunder i områder med 
høy nettleie et tilskudd for å redusere nettleien. Dette er et effektivt tiltak, fordi det er 



relativt få kunder som har den høyeste nettleien. Nettleien varier fra 6024 kr til 10.960 
(forbruk på 20.000 kWh i året). Det er i underkant 200.000 kunder som har mer enn 10 
prosent av landsgjennomsnittet i nettleie. Det er derfor et lite beløp som skal til å for å 
hjelpe disse kundene.  
 
Kraftfylka mener at dette i prinsippet er en enkel ordning, som krever lite administrasjon. Vi 
mener det er viktig å unngå at det blir en årlig støtte over statsbudsjettet, da det varierer 
altfor mye fra år til år. I dag står ordningen på statsbudsjettet oppført med null kroner i 
støtte, mens støtten i 2013 var 120 millioner kroner. Dette er for uforutsigbart. I stedet 
mener vi det bør innføres en liten brukerfinansiering over nettleien.  
 
Beregninger fra DistriktsEnergi viser at en utjevningspott på ca. 500 millioner kroner vil bidra 
til at ingen betaler mer enn 30 øre/kWh. Dette vil redusere nettleien for kunder i 55 
selskaper. For å oppnå dette må nettleien øke med 0,6 ø/kWh, som tilsvarer 120 kroner per 
år (ekskl. mva) for en husholdning med 20 000 kWh i forbruk. Den gjennomsnittlige 
nettkostnaden i 2017 var 24,1 øre/kWh, dermed kan nettleien fortsatt ligge opp til 25 % over 
snittet. Kraftfylka støtter dette forslaget.  
 
Verdien av et fast beløp, og sammensetningen av nettselskaper og deres kostnader vil 
variere i et lenger perspektiv. Derfor kan det være hensiktsmessig å legge seg på en annen 
metode for å beregne påslaget på nettleien enn et fast ørebeløp. For å sikre en robust 
ordning over tid kan det være aktuelt å la utjevningspotten være en fast andel av 
inntektsrammen til nettselskapene, for eksempel 2 % av rammen. Det vil sikre at den relative 
summen til utjevning er fast over tid, og kan således være en meget robust modell.  
 
Det er naturlig at utjevningen baserer seg på samme beregning som den tidligere 
tariffutjevningen over statsbudsjettet. Dette er en kjent ordning, og selve 
beregningsmetoden har fungert, selv om beløpet har vært lavt og variert for mye.  
 
Frimerkemodellen og Distriktsenergimodellen 
 
I frimerkemodellen får alle samme nettleie. Da vil myndighetene fastsette inntektsramme 
som før, og nettleien omfordeles. Modellen har en del utfordringer. For det først vil man 
miste enkelte investeringsincentiver i nettet når det ikke er noen allokeringssignaler. 
Samtidig må myndighetene fastsette nettleien sentralt, og beslutte nettleiestruktur 
(fastledd, energiledd, effektledd) for alle kunder i hele landet. Det kan være krevende å finne 
en modell som tar hensyn til ulike lokale og regionale behov. Det vil også oppstå spørsmål 
om hvordan nettleien kreves inn og fordeles mellom nettselskapene i etterkant. Vi mener 
derfor denne modellen ikke er presis nok for ulike kundegrupper.  
 
Distriktsenergimodellen tar hensyn til selskapers ulike effektivitet. Den jevner i stedet ut de 
elementene som ikke kan påvirkes av nettselskapene, det gjelder blant annet geografi, 
værforhold, antall kunder per kilometer nett, kraftproduksjon i området og andre ting som 
påvirker nettdriften. Forslaget legger opp til at nettselskapene selv skal utforme nettleien, at 
ordningen kun skal gjelde for enkelte kundegrupper, og at ikke alle kostnader i strømnettet 
blir jevnet ut. 
 



Kraftfylka synes det mye positivt i dette forslaget, særlig at:  
 

- Et selskap som er 100 % effektivt får gjennomsnittsleie i Norge, og nettleie høyere 

eller lavere enn dette følger effektivitet.  

- Selskapene må dermed ha fokus på effektivitet. I dag er det begrenset sammenheng 

mellom hvor effektive selskapene er og størrelsen på nettleien.  

- Modellen innebærer at alle nettselskapene i Norge kan oppnå gjennomsnittstariffen 

gitt at selskapet er effektivt nok. 

Utfordringene ved modellen knytter seg først og fremst til administrasjonen av ordningen. 
Det blir behov for å etablere systemer for overføring av inntekter til eller fra samtlige 
nettselskap. Dette skyldes at nettkundene skal betale enten en høyere eller lavere nettleie 
enn det nettselskapets kostnader tilsier, samtidig som nettselskapene skal få dekket sine 
kostnader. Her kreves en ny administrativ funksjon. Det vil også oppstå et spørsmål om 
hvilke elementer som skal utjevnes, som må styres sentralt, og i noen tilfeller blir det en 
mindre tydelig sammenheng mellom fusjoner og nettleie. Det må gjøres en vurdering av om 
det skal foretas utjevning før eller etter skatter og avgifter, da dette varierer mye i rundt om 
i landet på grunn av fritak for elavgift lengst nord og eiendomsskatt.  
 
Kraftfylka mener likevel dette er en modell som kan fungere godt. Den vil gi både incentiver 
til effektiv drift og ha en sterk utjevnende effekt.  
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