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Høring av utkast til forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester
- NVEs merknader
NVE viser til deres brev av 28.februar 2011 vedrørende ovennevnte, og gir med dette våre merknader til
utkastet.

NVE vil vise til utkastets kapittel 6  Særlig om prisopplysninger for transport og salg av elektrisk kraft, §
18 Definisjoner mv.  som lyder:

I dette kapitlet menes med

nettleie: den pris per kWh den næringsdrivende krever for transporten av kraft gjennom nettet
frem til forbruker

kraftpris: den pris per kWh den næringsdrivende krever for salg av elektrisk kraft til forbruker

fastbeløp: den faste pris forbrukeren årlig må betale i tillegg til nettleie og kraftpris

NVE mener at definisjonene er noe upresise. Begrepet  nettleie  er i utgangspunktet ikke definert i
energiloven og tilhørende forskrifter. I lov og forskrift er det  tariffer  som omfatter alle priser og andre
økonomiske godtgjørelser som kan innkreves av nettselskapene for tilknytning til og bruk av nettet.
Nettleie brukes imidlertid ofte synonymt med tariffer, for prisen sluttkunder i distribusjonsnettet betaler
til nettselskapet. Regelverket som omhandler utforming av tariffer finnes i Forskrift av 11. mars 1999 nr
302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer
(kontrollforskriften).

Tariffer omfatter alle priser som konsesjonæren (nettselskapet) fastsetter for tilknytning og bruk av
elektriske nettanlegg. Utformingen av tariffene spiller en viktig rolle for å bidra til et effektivt
kraftmarked. Gjeldende system innebærer at tariffen i kundens tilknytningspunkt skal være uavhengig
av avtaler om salg og kjøp av strøm, og brukerne betaler kun nettleie til sitt lokale nettselskap for å få
adgang til hele kraftmarkedet.
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Jf § 14-2 i kontrollforskriften skal tariffene for ordinære uttak i distribusjonsnettet, ofte omtalt som
nettleie, som et minimum inneholde et energiledd (pr kWh) og et fastledd (pr år eller måned). For
kunder som er effektavregnede skal det i tillegg tarifferes et effektledd (pr kW).

Nettselskapene plikter å ha skriftlig informasjon om nettleie som er tilgjengelige for nettkundene, og
skal innen rimelig tid informere den enkelte nettkunde om endringer i nettleien. Dette innebærer en
plikt til å informere den enkelte kunde om endringer i henholdsvis energiledd, fastledd eller effektledd.
Fastleddet (fastbeløpet) og effektleddet er en integrert del av det som normalt blir omtalt og oppfattet
som nettleie. NVE vil derfor anbefale at fastledd og effektledd inngår i definisjonen av nettleie i § 18.
NVE vil videre anbefale å definere nettleiens effektledd, fastledd og energiledd.

NVE vil anbefale å erstatte begrepet næringsdrivende med begrepet nettselskap eller konsesjonær.
Innkrevning av nettleie er en monopolvirksomhet og er regulert i energiloven og tilhørende forskrifter. I
henhold til energiloven og tilhørende forskrifter er det kun enheter som innehar omsetningskonsesjon
som har anledning til å fastsette nettleie.

NVE foreslår følgende definisjoner i forskriftens § 18.

I dette kapitlet menes med

nettleie: alle priser som konsesjonær (nettselskapet) fastsetter for bruk av elektriske nettanlegg.
Nettleien kan bestå av energiledd, fastledd og effektledd.

energiledd: den pris pr kWh nettselskapet krever for bruk av elektriske nettanlegg.

fastledd: den pris pr år nettselskapet krever for å være tilknyttet elektriske nettanlegg.

effektledd: den pris pr kW nettselskapet krever for bruk av elektriske nettanlegg.

kraftpris: den pris per kWh den næringsdrivende krever for salg av elektrisk kraft til forbruker

j) fastbeløp: den faste pris forbrukeren årlig må betale i tillegg til krafipris

NVE vil være behjelpelige dersom det ønskes ytterligere oppfølging i saken.

Med hilsen

iNti)----
Torfin Jon sen Lars Ekern
seksjonssjef rådgiver
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