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Statnett SF har ansvaret for å bygge og
drive sentralnettet. Foretaket eier om lag
87 prosent av sentralnettet, og er operatør
for hele sentralnettet. Statnett SF har også
systemansvaret på kort og lang sikt. Å være
systemansvarlig innebærer at foretaket
koordinerer driften av det samlede norske
kraftsystemet, blant annet ved å sørge for at
produksjonen av kraft til enhver tid er lik
forbruket. Inntektene til Statnett SF er
underlagt NVEs monopolkontroll.

1.3.6 Enova SF
Enova SF ble stiftet den 22. juni 2001. Foretaket hører inn under Olje- og energidepartementet, og holder til i Trondheim.

Enova tok 1. januar 2002 over ansvaret
for statens arbeid knyttet til omlegging av
energibruk og energiproduksjon, et arbeid
som tidligere var delt mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og distribusjonsselskapene for elektrisitet. Enovas
aktiviteter finansieres gjennom et energifond. Fondet får inntekter fra et påslag på
nettariffen på 1,0 øre per kWh og fra ordinære bevilgninger over statsbudsjettet.
Enova skal ta initiativ til å fremme mer
effektiv energibruk, produksjon av ny fornybar energi og miljøvennlig bruk av naturgass. Det er fastsatt kvantitative mål for
Enovas aktivitet.

Figur 1.1 OEDs organisering
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• mikrokraftverk (installert effekt under 0,1
MW)
• minikraftverk (installert effekt fra 0,1
MW til 1 MW)
• småkraftverk (installert effekt fra 1 MW
til 10 MW)
Små vannkraftverk etableres ofte i mindre
bekker og elver uten reguleringsmagasiner. Kraftverkenes produksjon vil da variere med tilsiget av vann.

2.1.1 Tilsig
Tilsiget er den vannmengden som renner til
magasinene fra et vassdrags samlede nedbørsfelt. Et nedbørsfelt er det geografiske
området som samler opp nedbør som renner inn til et vassdrag. Nyttbart tilsig er den
vannmengden som kan nyttiggjøres til
kraftproduksjon.
Nedbøren varierer over landet, gjennom
sesongen og fra år til år. De mest nedbørsrike områdene er i ytre og midtre strøk på
Vestlandet. Det er også en tydelig tendens
til at nedbøren øker med høyden over
havet. Minst nedbør er det i øvre Ottadalen
og i indre Finnmark, der årsmidlet ligger på

henholdsvis 300 og 250 mm. På Vestlandet
er årsmidlet over store områder på 3 000–
3 500 mm.
Tilsiget er stort under snøsmeltingen
om våren, og avtar normalt utpå sommeren
og frem mot høsten. Høstflommer gir normalt en økning i tilsiget før vinteren setter
inn. I vintermånedene er tilsiget vanligvis
svært lavt. Tilsiget gjennom året vil variere
med lokale geografiske og klimatiske forhold. Vårflommen kommer senere i innlandet og på fjellet enn ved kysten og i lavlandet. Over store deler av Østlandets lavere
strøk, samt på Vestlandet og i Trøndelag, er
vårflommen på sitt høyeste i mai. Nær kysten skjer dette i slutten av april, mens toppen nås i juni og juli i de indre og høyereliggende strøk. I Nord-Norge er vårflommen
på sitt høyeste i juni, men noe tidligere i de
ytre strøkene.
Det er svært stor variasjon i nedbøren fra
år til år. De våteste årene har mer enn dobbelt så mye nedbør som de aller tørreste.
I 1980-årene og frem til 1993 var det flere
år med mye nedbør og dermed rikelig tilsig
til kraftproduksjon. I 1993 og 1994 var det

Tilsig
Kraftproduksjon

TWh

Fylling av magasinene

Tapping av magasinene
Uke
Figur 2.1 Tilsig av vann og el-produksjon over året
Kilde: Nord Pool
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viser hvordan forholdet kan være mellom
vannkraftproduksjonen og nyttbart tilsig i
løpet av et år. Forbruket kan også variere
en del fra år til år fordi utetemperaturen
varierer og påvirker oppvarmingsbehovet.

2.1.2 Reguleringsmagasiner
Vannets potensielle energi kan lagres i
reguleringsmagasiner som etableres i innsjøer eller i kunstige bassenger ved at deler
av vassdraget demmes opp. Vannet samles
opp i overskuddsperioder når tilsiget er
stort og forbruket lite. I underskuddsperioder kan man tappe magasinet og produsere
kraft av vannet som er lagret. Stort sett ligger reguleringsmagasinene i områder der
det bor lite folk, og høyt til fjells for å utnytte mest mulig av fallhøyden. Forskjellen
mellom høyeste og laveste tillatte vannstand i magasinene er fastsatt i en reguleringstillatelse (manøvreringsreglement)
der det er tatt hensyn til blant annet topografiske og miljømessige forhold.
Lagring av vann om sommeren for bruk
om vinteren når kraftbehovet er størst, kalles sesongregulering.

Prosent

forholdsvis lite nedbør, mens 1995 ble et år
med rekordstor kraftproduksjon på grunn av
store tilsig. I 1996 var kraftproduksjonen og
tilsiget vesentlig under det som er normalt.
Tilsiget har vært relativt høyt etter 1996, og
spesielt i 2000 var tilsiget til vannkraftverkene høyt. Tilsiget i både 2002 og 2003 var
noe under det som er normalt. I 2002 var det
imidlertid meget stor forskjell i fordelingen
over året. Fra januar til juli 2002 var tilsiget
til sammen 89 TWh, eller 12 TWh mer enn
normalt. Høsten 2002 var derimot uvanlig
tørr med svært lave tilsig. Fra august til
desember var tilsiget til sammen bare 22
TWh, eller 19 TWh lavere enn normalt. Variasjonene i den faktiske produksjonen fra år
til år det siste tiåret kan først og fremst forklares ut fra variasjoner i tilsiget fordi produksjonskapasiteten har økt svært lite.
I tillegg til at tilsiget av vann varierer
over året, er forbruksnivået mye høyere i
vinterhalvåret enn om sommeren. Forbruket av kraft gjennom et år, og dermed behovet for å produsere, varierer i grove trekk
motsatt av tilsiget. Når tilsiget er stort, er
forbruket ofte lavt og motsatt. Figur 2.1

Maksimum (1990–2003)
Median (1990–2003)
Minimum (1990–2003)
2003

Uke
Figur 2.2 Magasinfylling 2003
Kilde: NVE
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MW

Tørrårs- eller flerårsreguleringer er
mulig ved hjelp av store reguleringsmagasiner som kan lagre vann i nedbørsrike år for
bruk i nedbørsfattige år. Døgn- og ukes–
reguleringer kalles korttidsreguleringer.
Magasinkapasitet er den kraftmengden
som kan produseres ved å tømme et fullt
magasin. Som regel er det fastsatt en øvre
og nedre grense for hvor mye et magasin
kan reguleres. Siden 1980 og fram til i dag
har magasinkapasiteten økt med vel 26,5
TWh. Ved inngangen til 2004 var magasinkapasiteten 84,3 TWh, som tilsvarer ca 2/3
av ett års forbruk. Magasinfyllingen angir
hvor mye vann, eller potensiell energi, det
er i magasinet til enhver tid. Figur 2.2 viser
magasinutviklingen over året i 2003 og
minimum, median og maksimum magasinfylling for perioden 1990–2003, uttrykt i prosent av total magasinkapasitet.
Normalt tappes magasinene om høsten
og vinteren når etterspørselen etter elektrisitet er størst. I vår- og sommerperioden,
når etterspørselen etter elektrisitet er på
sitt laveste, fylles magasinene med vann.
Utviklingen av magasinbeholdningen gir et
bilde av elektrisitetsproduksjonen og tilsigsforholdene over året.

Figur 2.3 Installert effektkapasitet
Kilde: NVE og SSB
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Det kan oppnås en økonomisk gevinst
ved å pumpe vann opp til reguleringsmagasiner med større fallhøyde fordi vannets
potensielle energi øker proporsjonalt med
denne. Ved lave kraftpriser kan det være
lønnsomt for produsentene å bruke kraft til
å flytte vannet til et høyere magasin slik at
vannet kan nyttes til produksjon i perioder
når prisene er høye.

2.1.3 Kraftproduksjon
Installert effekt i vannkraftverkene er i dag
om lag 27 700 MW, og fordeler seg på 581
kraftverk over 1 MW. I tillegg kommer 255
MW fra varmekraftverk2 og 100 MW fra
vindkraftverk. Den installerte effekten og
det forventede årlige tilsiget i et år med normal nedbør, er grunnlaget for å beregne
vannkraftverkenes midlere produksjonsevne. En 30-årsperiode er standard lengde på
normalperioder for meteorologiske og
hydrologiske data. Produksjonen i et normalår fra det norske kraftsystemet, inkludert vann-, vind- og varmekraft, er i dag
beregnet til vel 119 TWh.
2
Varmekraftverk er en samlebetegnelse på kraftverk som
produserer elektrisitet fra fossile bremsler, biobrensler
eller kjernekraft
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Figur 2.4 Vannkraftproduksjon og midlere års produksjonsevne
Kilde: NVE

På Vestlandet, Sørlandet og i Nordland
er produksjonen av elektrisk kraft større
enn forbruket. På Østlandet er forbruket av
kraft mye større enn det som produseres i
området. Det er derfor nødvendig å transportere kraften fra vest til øst og fra nord til
sør.
Kraftflyten mellom landsdelene påvirkes
også av utvekslingen med Danmark, Sverige og Finland. Norge har i dag en overfø-

ringskapasitet til våre naboland på om lag
4 000 MW. Disse forbindelsene benyttes til
både import og eksport av kraft, jf. kapittel
7. Produksjonen av kraft i siste halvdel av
1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet lå
gjennomgående over det midlere produksjonsnivået som følge av år med gode tilsig.
Både i 1996 og i 1997 var produksjonen
under midlere produksjonsnivå. Vannkraftproduksjonen var gjennomgående relativt

Tabell 2.3 Vannkraftstasjoner i drift per 1. januar 2004 etter størrelse og samlet installasjon *)
MW

Antall

0 – 0,1
0,1 – 1
1 – 10
10 – 100
100 –

74
98
258
246
77

Samlet ytelse
MW
3
14
952
8 985
17 764

Midlere årsproduksjon
GWh/år
18
74
4 323
40 766
73 326

*) Tall for kraftverk < 1 MW er basert på en undersøkelse om mikro- og minikraftverk tilknyttet nettet, utført av
SKM Energy Consulting og sluttført i 2000.
Kilde: NVE

20

Faktahefte norsk_2004

30-06-04

08:06

Side 21

2
høy i perioden 1998-2001. Nedbør over normalnivået i flere år på rad bidro til stor
kraftproduksjon i disse årene. I 2000 ble det
satt ny produksjonsrekord med en produksjon på 143 TWh, mens produksjonen i
2003 var noe lavere enn normalårsproduksjonen med 107,1 TWh. Figur 2.4 viser
utviklingen i midlere års produksjonsevne
og den faktiske vannkraftproduksjonen i
det norske kraftsystemet i årene fra 1980 til
2003.

2.1.4 Vannkraftpotensialet
Det vi omtaler som vannkraftpotensialet er
energien i de norske vassdragene som teknisk og økonomisk kan bygges ut til kraftformål. Det norske vannkraftpotensialet er
beregnet til 186,5 TWh/år per 1. januar
2004. Tilsigsperioden 1970–1999 er lagt til
grunn. Figur 2.5 viser vannkraftpotensialet
per 1. januar 2004. Potensialet omfatter
vassdrag som er under utbygging, utbygd
eller vernet. I tillegg til dette dekker vannkraftpotensialet vassdrag der det er søkt
om konsesjon for utbygging, der konsesjon
er gitt eller avslått, der det er forhåndsvarslet konsesjonssøknad, samt en restdel.
Av det totale vannkraftpotensialet ligger
36,5 TWh i vernede vassdrag og det er
avslått søknader om utbygging tilsvarende

1,4 TWh. Dette er derfor ikke tilgjengelig
for utbygging. Det gjenstår per i dag 30,2
TWh som ikke er vernet mot kraftutbygging.
Utbygd midlere årlig produksjonsevne
er per 1. januar 2004 118,4 TWh. I tillegg er
det prosjekter under bygging på 1,2 TWh
og konsesjon er gitt for utbygging av ytterligere 1,4 TWh.
De fleste prosjektene er behandlet og
klassifisert i stortingsmeldingen om Samlet
plan for vassdrag. De ulike kategoriene i
Samlet plan angir den ønskede utbyggingsrekkefølge av disse prosjektene, og man
har lagt vekt på å bygge ut de minst konfliktfylte og billigste prosjektene først. Det
vises til nærmere omtale under kapittel
4.2.1.
Opprusting av vannkraftverk innebærer
at man moderniserer eksisterende kraftverk for å utnytte mer av den potensielle
energien i vannet. I tillegg kan man redusere driftsutgiftene og øke driftssikkerheten. For eksempel kan falltapet reduseres
ved å utvide vannveiene og gjøre tverrsnittet i tunnelene større. Nyere teknologi for
turbiner og generatorer vil også bidra til å
øke utnyttelsesgraden.
Utvidelser er større tiltak, som å overføre vann fra andre nedbørsfelt, utvide eksis-

Rest

Varig vernet

Forhåndsmeldt

Utbygd

Konsesjon søkt
Konsesjon gitt
Under utbygging

Figur 2.5 Vannkraftpotensialet per 1. januar 2003. TWh/år.
Kilde: NVE
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munene, har fylkeskommunen rett til å
kjøpe det overskytende. Konsesjonæren
kan også pålegges å avstå inntil 5 prosent
konsesjonskraft til staten. Staten har ikke
benyttet denne retten. Prisen som konsesjonskraftmottaker betaler, skal tilsvare om
lag produksjonsomkostningene eller selvkost av leveransen. De totale konsesjonskraftforpliktelsene utgjør om lag 8,5
TWh/år. For kommuner som er berørt av
store utbygginger utgjør skatter, avgifter og
konsesjonskraft fra kraftanlegg en stor
andel av de samlede inntektene.

2.6 Kraftforsyningens plass i
norsk økonomi
Bruttoproduktet i kraftforsyningen var 37,2
milliarder kroner i 2003. Dette tilsvarte om
lag 3,0 prosent av bruttonasjonalproduktet i
fastlands-Norge.

Realkapitalbeholdningen i kraftforsyningen var om lag 170 milliarder kroner i
2003. Dette tilsvarte 5,3 prosent av fast realkapital i fastlands-Norge.
I 2003 var investeringene i elektrisitetsforsyningen om lag 6,0 milliarder kroner.
Bruttoinvesteringene i sektoren har gått
ned de siste 15 årene. Det er særlig nyutbygging av produksjonsverk som er blitt
redusert, men investeringene i nettet har
også avtatt. Figur 2.6 viser utviklingen i
bruttoinvesteringene i elektrisitetsforsyningen siden 1980.
Gjennom 1980-årene var det en stadig
økning i sysselsettingen i elektrisitetsforsyningen. Etter 1989 stabiliserte sysselsettingen i sektoren seg. De siste årene har
det vært en nedgang i antall årsverk i kraftforsyningen. I 2003 var om lag 15 000 personer sysselsatt i kraftforsyningen.

Annet
Regional- og distribusjonsnett
Sentralnett
Produksjonsanlegg

Figur 2.6 Bruttoinvesteringer i elektrisitetsforsyningen. Faste 2003-kroner
Kilde: NVE og Olje- og energidepartementet
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3.1 Faktorer som påvirker
utviklingen i energibruken

Demografiske forhold som folketallet,
befolkningens alderssammensetning,
bosettingsmønsteret, og antall og størrelsen på husholdninger, har betydning for
etterspørselen etter energi. Befolkningsvekst bidrar til vekst i energibruken ved at
det bygges flere boliger, skoler og forretningsbygg som skal varmes opp og belyses.
Befolkningsvekst fører også til større konsum av varer og tjenester som produseres
ved hjelp av energi.
Samlet energibruk blir høyere når
samme antall personer fordeler seg på
mange små husholdninger enn på færre
større husholdninger. Antall husholdninger
har de siste årene økt sterkere enn det
befolkningsveksten alene skulle tilsi.
Energibruken vil også avhenge av energiprisene. Høyere energipriser gir høyere
produksjonskostnader i industrien, og bruk
av elektrisitet og andre energibærere i husholdningene blir dyrere. Dette bidrar normalt til å begrense forbruket.

Det vil normalt være en nær sammenheng
mellom et lands energibruk og de materielle
levekårene. Energibruken stiger erfaringsmessig med den økonomiske veksten, fordi
økt produksjon av varer og tjenester øker
behovet for energi. Økt verdiskaping betyr
økte inntekter for husholdningene. Inntektsøkningen benyttes delvis til økt forbruk, også av energi direkte og indirekte.
Virkningen av den økonomiske veksten
på energibruken vil avhenge av hvilke sektorer i norsk økonomi som vokser. Det er
store forskjeller mellom de ulike næringene, både i sammensetningen av energibruken, og i energiintensiteten i produksjonen.
Det har vært en betydelig utvikling av
nye el-spesifikke produkter både i private
husholdninger og i næringslivet. Synkende
priser på produktene kombinert med økt
disponibel inntekt, har ført til at nye produkter kan anvendes av flere. Mange produkter som før var lite utbredt er nå blitt en
selvfølge i de fleste hjem.
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Figur 3.1 Energibruk per innbygger i OECD-land, 2002
Kilde: Energy balances of OECD_Countries, IEA/OECD Paris
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Kull, koks
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Elektrisitet

Figur 3.2 Energibruk i 2003 fordelt på energibærere og sektor
Kilde: SSB, Energibalansen

3.2 Utviklingen i energibruken
Den norske energibruken per innbygger
ligger noe over gjennomsnittet i
OECD-landene, jf. figur 3.1. Elektrisitetens
andel av energibruken er imidlertid betydelig høyere enn i andre land. Hovedårsaken
til den høye bruken av elektrisitet er at
Norge har hatt rikelig tilgang på relativt
rimelig vannkraft og at det har vært satset
på vannkraftutbygging. Dette har blant
annet ført til utvikling av en stor kraftinten-

siv industri. I tillegg har det gitt grunnlag
for å benytte elektrisitet til oppvarming av
bygninger og av tappevann.
Netto innenlands energibruk i Norge i
2003 var 787 PJ tilsvarende 219 TWh. Fra
1980 til 2003 økte netto innenlands energibruk med i gjennomsnitt 1,4 prosent per år.
Figur 3.2 viser hvordan energibruken fordelte seg på ulike energibærere og ulike
forbrukergrupper i 2003.
Den stasjonære energibruken defineres
som netto innenlands energibruk fratrukket

Brutto og netto energibruk
Brutto energibruk er innenlands produksjon pluss import fratrukket eksport. I beregningen av brutto forbruk av petroleumsprodukter justeres det også for bunkers- og
lagerendringer.
Netto innenlands energibruk er brutto energibruk fratrukket energi brukt til å omdanne og transportere energi slik at den blir anvendbar for sluttbruker, energibærere
brukt som råstoff, og fratrukket overføringstap.
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Figur 3.3 Utviklingen i stasjonær energibruk
Kilde: SSB

produkter var 94 PJ, tilsvarende 26 TWh, og
forbruket av ulike typer gass var 21 PJ, tilsvarende 6 TWh. Den registrerte bruken av
bioenergi var 51 PJ i 2003, tilsvarende 14
TWh. Bruken av fjernvarme var 7 PJ, tilsvarende nesten 2 TWh hos sluttbruker, hvorav husholdninger og tjenesteytende sektorer sto for 6 PJ. Utover dette brukes noe
kull og koks.
I løpet av de siste tjue årene har det
skjedd en sterk overgang fra bruk av oljeprodukter til bruk av elektrisitet. Elektrisi-

øre/kWh

bruk av energi til transportformål. I 2003
var den stasjonære energibruken i Norge
588 PJ, tilsvarende 163 TWh. Dette var 3,4
prosent høyere enn året før. Figur 3.3 viser
utviklingen i den stasjonære energibruken
fordelt på energibærere fra 1980 til 2003.
Elektrisitet er den viktigste energibæreren. I 2003 var det stasjonære elektrisitetsforbruket 103 TWh, tilsvarende 372 PJ.
Oljeprodukter, ved og avfall (bioenergi) er
de nest viktigste stasjonære energibærerne
i Norge. Det stasjonære forbruket av olje-

Elektrisitet

Fyringsolje

Figur 3.4 Pris på nyttiggjort energi til husholdningene, inkl. avgifter. Faste 2003-kroner
Kilde: SSB og OED
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Figur 3.3 Utviklingen i stasjonær energibruk
Kilde: SSB
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i Norge. Det stasjonære forbruket av olje-

Elektrisitet

Fyringsolje

Figur 3.4 Pris på nyttiggjort energi til husholdningene, inkl. avgifter. Faste 2003-kroner
Kilde: SSB og OED
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tetsforbruket har økt med om lag 50 prosent siden 1980, mens det stasjonære oljeforbruket ble redusert med om lag 65 prosent i den samme perioden. Blant annet på
grunn av tilsigssvikten i elektrisitetsforsyningen, økte imidlertid bruken av fyringsoljer relativt kraftig fra 2002 til 2003. En normalisering av situasjonen i kraftmarkedet
vil trolig justere det stasjonære oljeforbruket igjen.

Den største reduksjonen i det stasjonære oljeforbruket fant sted fram til begynnelsen av 1990-tallet, siden har forbruket
variert noe fra år til år. Det er særlig forbruket av tungolje som har gått ned, se også
kapittel 3.4.1. Bruken av bioenergi har stort
sett vært økende i perioden fra 1980 og
fram til i dag.
Overgangen fra bruk av fyringsoljer til
elektrisitet skjedde hovedsakelig fram til

1995
1988
1981
1973

Figur 3.6 Oppvarmingsmåter i norske boliger
Kilde: SSB
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viser utviklingen i bruken av de viktigste
oppvarmingsmåtene i norske boliger siden
1973. Av husholdningene som hadde to
eller flere oppvarmingssystemer i 1990, var
det mest vanlig med en kombinasjon av
vedovner og elektriske ovner. Dette gir en
indikasjon på mulighetene til overgang
mellom ulike energibærere på kort sikt.

3.3 Energibruk etter sektor
Når en ser på fordelingen av den stasjonære energibruken på ulike forbrukergrupper,
er det vanlig å skille mellom industri og
bergverk, privat og offentlig tjenesteyting
og husholdninger. Industrien inndeles vanligvis i kraftintensiv industri, treforedling,
og annen industri og bergverk. Figur 3.7
viser utviklingen i den stasjonære energibruken fordelt på sektorer. Elektrisk kraft
dekker om lag tre firedeler av den stasjonære energibruken i Norge.
Veksten i energibruken de siste 20
årene har vært sterkest innenfor husholdningene og tjenesteyting. Energibruken i
privat tjenesteyting har økt med 70 prosent

Petajoule

begynnelsen av 1990-tallet. Figur 3.4 viser
prisutviklingen på fyringsolje og elektrisk
kraft til husholdningene.
Den delen av forbruket som går til tekniske formål kalles el-spesifikt. Dette energibehovet kan bare dekkes av elektrisk kraft.
Det eksisterer en lang rekke el-spesifikke
produkter til drift av teknisk utstyr i alle sektorer. Det meste av det øvrige elforbruket
går til romoppvarming og til oppvarming av
tappevann, såkalte termiske formål. Det finnes ingen løpende statistikk over hvor mye
av elforbruket som benyttes til oppvarming.
SSB har i husholdningsundersøkelsen i 1992
studert fordelingen av elektrisitetsforbruket
på formål i norske husholdninger. Undersøkelsen anslo at 41 prosent av elektrisitetsforbruket ble benyttet til romoppvarming. Figur
3.5 viser elektrisitetsforbruket fordelt på formål i husholdningene.
Forbrukerne kan benytte ulike energibærere til varmeformål. Mulighetene for å
veksle mellom ulike oppvarmingsmåter er
av stor betydning for sikkerheten i et vannkraftbasert system. For å bytte energibærer
på kort sikt er en avhengig av å ha installert
flere typer oppvarmingsutstyr. Figur 3.6

Private husholdninger
Privat tjenesteyting
Andre forburkere

Kraftintensiv industri
Trefordelingsindustri

Annen industri og bergverk
Offentlig tjenesteyting

Figur 3.7 Stasjonær energibruk fordelt på sektorer
Kilde: SSB
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Figur 3.8 Utvikling i forbruk (salg) av fyringsolje til stasjonære formål
Kilde: Norsk Petroleumsinstitutt

De fire oljeselskapene Shell, Statoil,
Hydro Texaco og Esso dekker til sammen
over 99 prosent av markedet for fyringsoljer.
Olje bidrar i dagens situasjon med verdifull fleksibilitet i det norske energisystemet,
og kan lette tilpasningene i tørrår og ved
forbrukstopper. Det er mulig å øke oljeforbruket både i næringslivet og i husholdningene når dette måtte være påkrevd. I
anlegg som har kombinerte olje- og elkjeler
er det mulig raskt å skifte mellom ulike
energibærere.
Oljebasert oppvarming er for en stor del
knyttet til vannbårne oppvarmingssystemer. Slike systemer legger til rette for å
kunne ta i bruk fornybare energikilder, varmepumper og spill-varme.

3.4.2 Biomasse
Omforming av biomasse ved forbrenning,
gjæring eller kjemiske prosesser gir bioenergi. Biomasse omfatter brenselsved,
avlut2, bark og annet treavfall, samt kom-

munalt avfall fra husholdninger og næringer som brukes i produksjon av fjernvarme.
Brensel som gass, olje, pellets og briketter
kan fremstilles fra biomasse.
Den totale registrerte bruken av bioenergi var på om lag 51 PJ i 2003, tilsvarende 14 TWh. Trebearbeidingsindustrien
sto for om lag 38 prosent, hvorav om lag to
tredeler avlut og en tredel bark. Om lag 6
PJ/år bark, flis og annet avfall bearbeides
til andre energibærere. Andre sektorer
benyttet ved og annet biobrensel tilsvarende i alt om lag 48 prosent av bioenergibruken i 2003. Vedfyring i husholdningene
utgjør en betydelig del av denne energibruken.
Anvendelse og bruksområde for biobrensel avhenger av forhold som tilgang og
kvalitet på brenselet og krav til rensing av
utslipp. Treforedlings- og trevareindustrien
har et stort behov for varme til ulike tørke2

Avlut er et restprodukt fra celluloseproduksjon, og

består av tremasse og lut
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prosesser, noe som gjør det mulig å utnytte
energien i restprodukter som bark og flis i
store forbrenningsanlegg uten videre bearbeiding. Deler av avfallet i større avfallsdeponier kan forbrennes, og forbrenningsvarmen kan utnyttes direkte eller til varmekraftproduksjon. Biobrensel som benyttes i
husholdningene og i mindre forbrenningsanlegg krever ofte noe mer bearbeidelse på
grunn av transport, lagring og håndtering.
I de senere årene har det vært økt aktivitet innen bearbeidelse og videreforedling
av biobrensel. Biopellets og briketter gjør
biobrenslet mer egnet for lagring, transport
og bruk i automatiserte forbrenningsanlegg.

3.4.3 Elektrisk kraft
Boforholdsundersøkelsen i 1995 utført av
SSB og Norges byggforskningsinstitutt
viste at 58 prosent av boligene hadde veggfaste og flyttbare elektriske ovner som viktigste oppvarmingskilde. Det har i perioden
1973–1995 vært en stor overgang fra fyr-

ingsolje til elektrisitet som viktigste oppvarmingskilde, jf. figur 3.6.
Over halvparten av boligene med kun én
oppvarmingskilde bruker elektrisk kraft til
oppvarming. I boliger med to eller flere
oppvarmingskilder er det mest vanlig med
en kombinasjon av elektrisitet og ved.
Undersøkelser foretatt i regi av NVE
viser at i overkant av halvparten av energibruken i yrkesbygg brukes til oppvarming
og at to tredeler av denne oppvarmingen
skjer med elektrisitet.

3.4.4 Fjernvarme
Teknologien for å forsyne varmt vann eller
damp til husholdninger, næringsbygg og
andre forbrukere fra en sentral varmekilde
kalles fjernvarme. Varmetransporten skjer
gjennom isolerte rør, og varmen benyttes
hovedsakelig til oppvarming av bygninger
og varmt tappevann.
Fjernvarmeanlegg kan utnytte energi
som ellers ville gått tapt, og som utvinnes
fra avfall, kloakk, overskuddsvarme og
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Figur 3.9 Forbruk av fjernvarme i ulike forbrukergrupper
Kilde: SSB

36

1998

1999

Faktahefte norsk_2004

30-06-04

08:06

Side 37

3
Fjernvarme i Oslo
Fjernvarmesystemet i Oslo er landets største og står for om lag halvparten av den
samlede fjernvarmeproduksjonen i Norge. Figur 3.10 viser utviklingen av fjernvarmeproduksjonen i Oslo.
Viken Energinett distribuerte og solgte om lag 1 TWh fjernvarme i 2003. I løpet av
ett år fordeles produksjonen om lag 50/50 på avfallsforbrenning og olje/el. Hvorvidt
olje eller el velges varierer fra år til år avhengig av det relative prisforholdet mellom
energibærerne.
Utbyggingen av fjernvarmesystemet i Oslo sentrum har pågått siden 1937, men
skjøt først fart på begynnelsen av 1980-tallet. Bakgrunnen var et ønske om å utnytte
spillvarmen fra Oslos to avfallsforbrenningsanlegg på Brobekk og Klemetsrud. Dette
er hovedvarmekildene i dag. I tillegg benyttes elektro- og oljekjeler for å dekke toppen
av effektbehovet på vinteren. Ved lave utetemperaturer sendes varmen ut på nettet
med en temperatur på 120°C. Varmen overføres til kundene i en kundesentral, normalt plassert i kundens kjeller, og returneres til varmesentralene med en temperatur
på om lag 70°C. Om lag 750 større kunder og 2 250 eneboliger og rekkehus er knyttet
til fjernvarmesystemet.
Fjernvarmeanleggene i Oslo dekker i dag om lag 15 prosent av oppvarmingsbehovet i byen. Systemet er bygget ut i sentrum, i Groruddalen, på Skøyen og på søndre
Nordstrand. De tre førstnevnte områder har siden 1998 vært knyttet sammen til ett
nett. Universitetsområdet på Blindern og Ullevål universitetssykehus er eksempler på
store kunder. Fyrhuset til Ullevål sykehus benyttes nå i første rekke for å dekke sykehusets spesielle behov for damp, men kan også benyttes som spisslast- og reservesentral i fjernvarmesystemet.
All oppvarming av sykehuset har siden høsten 1999 vært dekket av fjernvarme.
Eneboligkundene finnes for en stor del i Oslos nye bydel Søndre Nordstrand hvor
boligene forsynes med fjernvarme i en villasentral med individuell energimåling.
Ved å erstatte små oljekjeler bidrar fjernvarme til å eliminere utslipp rett over tak i
bolig- og sentrumsområder. Dette bidrar til å bedre luftkvaliteten i byen.

1000
1000
900
900
800
800
700
700
600
600
500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
0
0

Olje

Varmepumpe

Elkjeler

Avfall

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

GWh

Biobrensel

Figur 3.10 Fjernvarmeproduksjonen i Oslo 1986–2001
Kilde: KanEnergi
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senere årene vært en sterk nedgang i utslippene av SO2. I 2002 var utslippene av SO2 på
22 100 tonn mot 30 000 i 1998, det vil si en
nedgang på 26,3 prosent.
Tabell 3.1 viser de totale utslippene av
CO2, NOx og SO2 fordelt på de tre viktigste
utslippskildene mobil forbrenning, prosessutslipp og stasjonær forbrenning. Statistikken gjelder for 2002 som er de siste tilgjengelige tallene.
Statistikken for stasjonær forbrenning
inkluderer i motsetning til energistatistikken for øvrig, utslippene fra olje- og gassvirksomheten på kontinentalsokkelen.
Denne virksomheten står for nærmere 60
prosent av CO2-utslippene fra stasjonær forbrenning i 2002. Vel 75 prosent av NOxutslippene fra stasjonær forbrenning kommer fra olje- og gassutvinningen.
De viktigste energibærere som brukes
til oppvarmingsformål ved siden av elektrisitet er biomasse (ved, treavfall og avlut) og
ulike typer fyringsolje. Deres bidrag til
utslippene fra stasjonær forbrenning er
også gjengitt i tabell 3.1.

44

Det fremgår av tabellen at ulike typer
fyringsolje står for om lag 14 prosent av de
totale CO2-utslippene fra stasjonær forbrenning i 2002 og om lag 6 prosent av totale
CO2-utslipp. Vedfyring og oljefyring bidro
til sammen med 9,5 prosent av totale utslipp
av SO2 i 2002. Om lag 19 prosent av utslippene av NOx stammer fra oppvarming
basert på ved og olje, mens blant annet
naturgass, propan og deponigass sto for
nærmere 70 prosent av NOx-utslippene fra
stasjonær forbrenning i 2002.
Vedfyring bidro med 92 og 87,5 prosent
av utslippene av henholdsvis PM10 og PAH
fra stasjonær forbrenning. Om lag 8 prosent
av de totale utslippene av PM10 i 2002
stammer fra mobil forbrenning. Asfaltstøv
som virvles opp som følge av piggdekkbruk
kommer i tillegg til disse utslippene. Se
også omtale av partikler i kapittel 3.8.2.
Utslipp av nmVOC fra vedfyring utgjorde i nærmere 3 prosent av de samlede
utslippene i 2002. Naturgass, propan og
deponigass bidro med bare 0,4 prosent,
mens den største kilden til utslipp av
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Figur 3.12 Utslipp til luft fra småovner (kg/tonn brensel)
Kilde: SSB

nmVOC i 2002 var industrielle prosesser,
med i overkant av 80 prosent av samlede
utslipp.

3.7.2 Virkemidler for å begrense utslipp
av forurensende stoffer og klimagasser
Det er satt i verk omfattende tiltak for å
begrense utslippene av forurensende stoffer
og klimagasser. Det er CO2-avgift på bruk
av mineralolje (blant annet fyringsparafin,
tung og lett fyringsolje, autodiesel), bensin,
kull og koks. I dag er om lag 64 prosent av
CO2-utslippene avgiftsbelagt. CO2-avgiften
på mineralolje er 51 øre/liter i 2004. Fyringsolje ilegges i tillegg en grunnavgift på 40,5
øre/liter. Naturgass er fritatt for CO2-avgift.
Svovelavgift ilegges mesteparten av
mineraloljeforbruket med 7 øre/liter per
0,25 prosent vektandel svovelinnhold. Dette
svarer til om lag 17 kroner per kg SO2. Det
ilegges ikke avgift for olje som inneholder
0,05 prosent vektandel svovel eller mindre.
Denne ordningen har ført til at flere pro-

duktgrupper har fått redusert sitt svovelinnhold til under 0,05 prosent vektandel, og er
dermed blitt fritatt for avgift. Svovelavgiften
kan også refunderes helt eller delvis ved
dokumentert rensing.
NOx-utslipp er i stor grad teknologiavhengig og vanskelig å begrense ved for
eksempel avgift. Store utslippskilder må
imidlertid ha utslippstillatelse etter forurensingsloven.
Utslipp av partikler kan reduseres ved at
avgassene renses. Det er per i dag kun større forbrenningsanlegg som har pålegg etter
forurensingsloven om å rense for utslipp av
PM10. Utslipp fra mindre fyringsanlegg er
ikke pålagt krav om rensing, men kan i henhold til forskrift om lokal luftkvalitet bli
gjort økonomisk ansvarlig i henhold til sin
andel av bidraget til dårlig luftkvalitet. Økt
piggfriandel, nye EU-krav til utslipp fra kjøretøy, forventet reduksjon i bidraget fra
langtransportert forurensing og overgang
til rentbrennende ovner vil bidra sterkt til at
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3.8.2 Andre statlige tiltak som påvirker bruken av energi
Bestemmelsene i energiloven, plan- og bygningsloven, krav til merking og standarder
for elektrisk utstyr, ulike støtteordninger
innen andre forvaltningsområder og skatter
og avgifter påvirker bruken av energi.
Det er innført et system med informative strømregninger i Norge. Alle kunder
med et forventet årlig forbruk på over 8 000
kWh mottar en regning fra nettselskapet
hvor det faktiske forbruket faktureres, jf.
kapittel 7.2.4. Tidligere betalte man i forhold til et beregnet forbruk. I tillegg skal
det framgå hvordan kundens bruk av strøm
har utviklet seg i forhold til forrige år. På
regningen står det også hvor man kan få
rådgivning om energisparing. Formålet er å
bevisstgjøre kundene i forhold til strømbruken. Ytterligere tiltak for å bedre forbrukernes stilling er under utarbeiding. Dette gjelder blant annet fellesfakturering, redusert
tid for gjennomføring av leverandørskifter
og regulering av ventetariffer.
Statens bygningstekniske etat (BE) forvalter byggeforskriftene. Teknisk forskrift
til plan- og bygningsloven regulerer krav til
energibruk i bygninger. Nye krav til energibruk og en ny metode for beregning av
energibruk i nybygg er under utredning.
Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i
internasjonalt samarbeid om energimerking av flere forbruksprodukter. I dag er
både kjøleskap, frysere, oppvaskmaskiner,
vaskemaskiner, tørketromler og belysningskilder merket. Merkingen, jf. merke
på denne siden, skal hjelpe forbrukerne til å
velge de mest energieffektive apparatene.
De mest energieffektive apparatene er merket med bokstav A, og de minst effektive er
merket med G. Det eksisterer planer om å
merke også klimaanlegg, komfyrer og
varmtvannsberedere.
Husbanken har ulike låne- og tilskuddsordninger rettet mot redusert energibruk i
boliger. For å stimulere til tiltak som gir
sunne, miljøvennlige og energieffektive
boliger kan Husbanken innvilge lånetillegg

på mellom 20 000 og 580 000 kr. Eksempler
på investeringer som kan gi lånetillegg er
balansert ventilasjon med varmegjenvinning og styresystemer for lys og varme.
Husbanken kan i tillegg gi tilskudd til boliger etter konkret vurdering. Normalt vil tilskuddene ligge i størrelsesorden 20 til 50
prosent av kostnaden. Ett av de prioriterte
områder er bærekraftig ressursbruk.
Avgifter og avgiftsfritak påvirker pris- og
kostnadsforhold mellom ulike energibærere. Dette påvirker igjen energibruken. De
viktigste avgiftene er el-avgiften, jf. kapittel
2.5, og ulike avgifter på fyringsolje, jf. kapittel 3.7.
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4.1 Innledning
Dette kapitlet gir en oversikt over juridiske
og politiske rammevilkår for kraftsektoren.
I kapittel 10 blir det gitt en nærmere omtale av vannressursforvaltningen.
Utbyggere, eller konsesjonærer som de
gjerne kalles, må ha tillatelse etter vassdragsreguleringsloven for å foreta inngrep
i form av reguleringer eller overføringer i
et vassdrag. Vassdragsreguleringsloven gir
også konsesjonæren hjemmel til å ekspropriere nødvendige eiendommer og rettigheter for å gjennomføre reguleringstiltakene. Industrikonsesjonsloven pålegger
konsesjonsplikt dersom man erverver eiendomsrett eller bruksrett til vannfall. Utbygging av vannfall med bygging av kraftstasjon er som oftest konsesjonspliktig også
etter vannressurssloven. Energiloven har
bestemmelser om konsesjonsplikt for alle
tekniske anlegg for produksjon, overføring
og fordeling av elektrisitet, helt fra kraftstasjonen til forbrukeren. En må også ha konsesjon etter energiloven for omsetning av
elektrisk kraft.
Dette er lover som er av særlig betydning for energi- og vassdragssektoren.
Andre generelle lovregler som har betydning for virksomheten omtales senere i
kapitlet.

Figur 4.1 er en beskrivelse av det norske vannkraftsystemet fra vannet samles
opp i et reguleringsmagasin i fjellet, til
elektrisiteten leveres hjemme hos forbrukerne.

4.2 Særskilte rammer for
vannkraftutbygging
Ved utnyttelse av et vassdrag til kraftutbygging kan det oppstå konflikter mellom en
rekke ulike bruker- og miljøinteresser.
Vannkraftutbygging er derfor en aktivitet
som har gjort det nødvendig for myndighetene å utvikle et omfattende lovverk som
fastsetter konsesjonsplikt i flere sammenhenger. De viktigste rammene for kraftutbygging er gitt gjennom verneplanene,
Samlet plan for vassdrag, industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og
vannressursloven. Det er vassdragsmyndighetens oppgave å forvalte vassdragene
innenfor disse rammene.
Konsesjonsmyndigheten er de organer
som er ansvarlig for behandlingen av konsesjonssøknader og tildeling av konsesjoner. Konsesjonsmyndigheten omfatter Stortinget, Regjeringen, Olje- og energidepartementet (OED) og Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE).

Konsesjonsbestemmelser
Vassdragsreguleringsloven

Energiloven

Industrikonsesjonsloven
Vannressursloven

Kraftstasjon

Forbruker
Vassdragsreguleringsloven
Vannressursloven
Oreigningsloven
Ekspropriasjonsbestemmelser

Figur 4.1 Konsesjonslovverket
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TILTAKSHAVER
Melding

FAGDEP./NVE

BERØRT MYND.

Behandling

Høring

KU-program
fastsettes

Forelegges
MD

Behandling
søknader/KU

Høring

OFFENTLIGHET
Høring evt.
Off.møter

Søknad
reg. lov/E-lov
Konsekvensutredning

Høring
Off. møte

KU-godkj.
Helhetsvurd./
sluttbehandl.

Ev. vassdragskonsesjon

Behandling
OED/
Regjeringen

Høring

Ev. Stortingsbehandling
Større saker eller saker som medfører bestemte typer konsekvenser starter alltid med melding og konsekvensutredning (KU)
etter plan- og bygningsloven. Saker som ikke skal behandles etter plan- og bygningslovens regler om melding og KU, starter
med søknad etter vassdragsreguleringsloven og søknad etter energiloven om nødvendige konsesjoner for elektriske anlegg i tilknytning til kraftverket, inklusive kraftledning for tilkobling til eksisterende nett. Ved behandlingen etter vassdragsreguleringsloven kreves konsekvensutredning etter denne. For behandling av elektriske anlegg vises til figur 4.3.

Figur 4.2 Saksgang for vannkraftutbygginger (over 40 GWh/år) med melding og KU etter plan- og
bygningsloven

I saker der det kreves konsesjon etter
industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven eller vannressursloven, forestår
NVE det koordinerende arbeidet i søknadsfasen. Etter at et prosjekt er avklart i forhold til Samlet plan for vassdrag, starter
selve søknadsprosessen med en melding.
Meldingen blir lagt ut til offentlig ettersyn
og sendt på høring til lokale myndigheter
og organisasjoner.
Deretter vurderer NVE, etter samråd
med berørte kommuner og andre myndigheter, om tiltaket skal konsekvensutredes i
medhold av plan- og bygningslovens regler
om melding og konsekvensutredninger
(KU-fasen). Er det ikke krav om melding i
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henhold til plan- og bygningsloven, skal
konsekvensene av tiltaket likevel beskrives
grundig som en del av konsesjonssøknaden.
Dersom det er krav om melding etter
plan- og bygningsloven, fastsetter NVE
endelig konsekvensutredningsprogram
etter å ha forelagt dette for Miljøverndepartementet. Høringsinstansene mottar det
endelige utredningsprogrammet til orientering.
Når utredningsprogrammet er gjennomført, presenteres dette sammen med konsesjonssøknaden. Søknaden, sammen med
eventuell konsekvensutredning, blir sendt
på høring til berørte myndigheter, organisa-
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TILTAKSHAVER
Søknad
energilov

FAGDEP./NVE

Behandling
søknad

BERØRT MYND.

OFFENTLIGHET

Høring

Evt. Off. møte/
befaring

Høring

Evt. Off. møte/
befaring

Helhetsvurd./
sluttbehandl.
Vedtak NVE

Evt. Klage/
Beh. NVE

Evt. konsesjon
energilov

Klagebehandl.
OED

Figuren illustrerer saksgangen for konsesjonsbehandling av utbyggingssaker etter energiloven, og de vesentligste forskjellene
fra saksgangen for utbyggingssaker etter vassdragslovgivningen, jf. figur 4.2.

Figur 4.3 Saksgang for konsesjonsbehandling av elektriske anlegg etter energiloven (kraftledninger, gasskraftverk, vindkraftverk mv.)

En viktig forskjell fra utbyggingssaker
etter vassdragslovgivningen er at NVE selv
fatter vedtak i saker som behandles etter
energiloven, og at det ikke avgis noen innstilling til departementet i disse sakene,
med unntak av de saker hvor departementet etter loven er førsteinstans, jf. kapittel
4.3 ovenfor.
I tillegg har man etter energiloven ikke
vassdragslovgivningens spesielle regler om
forelegging av prinsipielle saker og klagesaker for Stortinget. Dersom det ikke klages
over NVEs vedtak, vil konsesjonsvedtaket
være endelig i den forstand at det ikke kan
angripes på annen måte enn ved søksmål.
Dersom det klages over NVEs konsesjonsvedtak, iverksettes en ordinær klagebehandling etter forvaltningslovens regler.
I klagebehandlingen er det vanlig at departementet har ytterligere høring dersom
saken tilsier det, og i tillegg avholdes van-
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ligvis offentlig møte og befaring. Når departementet har fattet klagevedtak vil konsesjonsvedtaket være endelig i den forstand
at det ikke kan angripes på annen måte enn
ved søksmål.

4.3.2 Områdekonsesjon
For bygging og drift av kraftledninger og
elektriske anlegg for fordeling av elektrisk
energi med spenning på 22 kV eller lavere,
kreves det områdekonsesjon. Energiverk
med områdekonsesjon trenger ikke søke
om konsesjon etter energiloven for hvert
enkelt anlegg. Denne ordningen er en forenkling i forhold til den mer omfattende
saksgangen for anleggskonsesjonene. Et av
vilkårene i områdekonsesjonen er at energiverkene har plikt til å levere elektrisk energi til abonnentene innenfor det geografiske
området som konsesjonen gjelder for.
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AS-ASA
Andelslag
Ansvarlig selskap
Komm., fylkeskomm.
eller interkomm. bedrift
Begrenset ansvar
Annet

Figur 5.1 Selskapsformer
Kilde: NVE

ten må være eneeier. For øvrig er det ikke
store forskjeller mellom statsforetak og
aksjeselskap.
Stadig flere selskaper organiseres som
konsern. Nærmere 48 prosent av alle
omsetningskonsesjonærer er organisert i
en konsernstruktur. Om lag 60 prosent av
morselskapene har selv konsesjonspliktig
virksomhet, mens de resterende er rene
holdingselskaper.
Per 1. januar 2004 var det totalt 44 konsern med til sammen 134 datterselskap.
Datterselskap som skal drive konsesjonspliktig virksomhet må ha egen omsetningskonsesjon. Konserndannelser medfører
således en økning i antall konsesjonærer.

5.2 Organisering og restrukturering i kraftsektoren
5.2.1 Organisering
Kraftsektoren er organisert på ulike måter
rundt aktivitetene produksjon, omsetning
og overføring av kraft. Avhengig av hvilken
virksomhet som drives betegnes ofte selskapene som produksjonsselskap, nettselskap, omsetningsselskap, vertikalt integrerte selskap eller industriverk, i noen tilfeller
omtalt under samlebetegnelsen energiverk.

62

I tillegg er det etablert selskaper som kun
driver megling og formidling av kraftkontrakter.
Alle som skal levere og omsette elektrisk energi må ha omsetningskonsesjon.
Figur 5.2 viser antall selskap med omsetningskonsesjon fordelt på ulike former for
virksomhet per 1. januar 2004. Sirklene
som overlapper hverandre illustrerer i hvor
stor grad selskapene driver ulike former for
virksomhet. Av figuren framgår det for
eksempel at det er 76 selskaper som driver
både produksjon, omsetning og nettvirksomhet, og at 46 selskaper driver bare nettvirksomhet. Totalt er det 320 selskaper som
har omsetningskonsesjon.
Figur 5.3 viser utviklingen i de ulike
virksomhetsformene i årene 1998-2003. Fra
figuren ser en at antall vertikalt integrerte
selskaper har blitt redusert i denne perioden, noe som blant annet skyldes sammenslåinger til større vertikalt integrerte selskaper. Antall selskaper (juridiske enheter)
som kun driver konkurranseutsatt virksomhet har vært økende siden 1998, med unntak av 2001. I 2003 var antallet konsesjonærer som kun driver konkurranseutsatt virksomhet for første gang høyere enn antallet
vertikalt integrerte selskaper.
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Nett

Produksjon

Omsetning

Figur 5.2 Omsetningskonsesjonærer etter virksomhet
Kilde: NVE

5.2.2 Restrukturering av kraftbransjen
Med bakgrunn i dereguleringen av energisektoren i Europa pågår det en betydelig
omstrukturering av kraftnæringen i de fleste europeiske land, også på tvers av landegrensene.

I Norge har mange kommuner og fylkeskommuner solgt ut eierandeler i kraftselskapene. Samtidig er det blitt etablert
større regionale kraftselskaper som for
eksempel Lyse Energi, Agder Energi, BKK
og Skagerrak Energi, dels gjennom erverv
og dels ved fusjoner.

Antall virksomheter

Monopolvirksomhet (nett)
Konkurranseutsatt virksomhet
Vertikalt integrerte selskaper

Figur 5.3 Utvikling i virksomhetsformer 1998–2003
Kilde: NVE
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er koblet til det lokale nettet. Det samlede
linjenettet i Norge, inkludert høy- og lavspent luftlinje, jord- og sjøkabel, er omtrent
300 000 km. Det tilsvarer over syv ganger
jordas omkrets.
Det er kostbart å bygge overføringsnett.
Gjennomsnittskostnadene per transportert
kWh synker med økende bruk av nettet
inntil kapasiteten begynner å bli presset.
Det betyr at det ikke er lønnsomt for samfunnet at det bygges parallelle overføringslinjer dersom det er tilstrekkelig transportkapasitet i de eksisterende linjene. Parallelle linjer kan også føre til en uheldig
arealdisponering, og være unødig skjemmende. Som følge av disse forholdene er
nettvirksomheten karakterisert som et
naturlig monopol. Det er derfor ikke åpnet
for konkurranse innenfor nettvirksomheten.
Energiloven av 1990 med senere
endringer gir det juridiske grunnlaget for
regulering av nettvirksomheten (monopolkontrollen). Energiloven er nærmere omtalt
i kapittel 4.3.

6.1 Innledning
Produksjon, overføring og omsetning er de
tre grunnleggende funksjonene i kraftforsyningen.
Overføringsnettet deles ofte inn i tre
nivåer, jf. figur 6.1. Sentralnettet er hovedveiene i kraftsystemet og binder sammen
produsenter og forbrukere i ulike deler av
landet med hverandre. Sentralnettet omfatter også utenlandsforbindelsene. Sentralnettet har vanligvis 300 til 420 kV spenning,
men i enkelte deler av landet inngår også
linjer på 132 kV. Regionalnettene er bindeledd mellom sentralnettet og distribusjonsnettene. Storparten av den kraftintensive
industrien og de fleste kraftverkene er knyttet til regionalnettene og sentralnettet. Distribusjonsnettene (lokalt nett) sørger normalt for distribusjon av kraft til sluttbrukerne innen husholdninger, tjenesteyting og
industri. Distribusjonsnettene har normalt
spenning opp til 22 kV, men kraften transformeres ned til 220 V for levering til vanlige strømforbrukere. En del små kraftverk

Figur 6.1. Kraftsystemet

Lokalt
nett

Sentralnett

P

P

Regionalt
nett

P

Lokalt
nett

I figuren er de ulike nettnivåene tegnet som sirkler for å illustrere at vi har et såkalt masket nett. Det betyr at
dersom en linje skulle falle ut, er det mulig å transportere kraft fram til kunden ved bruk av andre deler av
nettet. P står for produksjon.

69

Faktahefte norsk_2004

30-06-04

08:06

Side 73

6
Fylkesoversikt nettleie 2004 husholdninger –
landsgjennomsnitt

øre/kWh

Veid landsgjennomsnitt

Figur 6.2 Overføringstariffer for husholdninger per 1.juni, omregnet med et forbruk på
20 000 kWh/år oppgitt i øre/kWh
kilde: NVE

Husholdningskundene er tilknyttet
laveste spenningsnivå i distribusjonsnettene. Husholdningskundenes overføringstariff, eller nettleie, består som oftest bare
av et fastledd og et energiledd. Figur 6.2
viser overføringstariffer for husholdningskunder i gjennomsnitt for hvert fylke per
1. juni 2004 inklusive merverdiavgift, men
eksklusive el-avgift. Det er lagt til grunn et
gjennomsnittlig årlig forbruk på 20 000
kWh. Gjennomsnittlig overføringstariff for
en husholdningskunde med et forbruk på
20 000 kWh i året var per 1. juni 2004 på
30,3 øre/kWh inklusive merverdiavgift.
Med virkning fra 1. januar 2004 overtok
nettselskapene ansvaret for innkreving av
forbruksavgiften gjennom nettleien. Tidligere har strømleverandøren foretatt denne
innkrevingen via sin fakturering. For 2004
er forbruksavgiften 9,67 øre/kWh, inklusiv
merverdiavgift er den 12 øre/kWh. Omleggingen har ikke ført til økte totale kostnader for kunden.

For å jevne ut overføringstariffer for
sluttbrukere på landsbasis noe, ble det med
virkning fra og med 2000 innført en utjevningsordning. Ordningen skal redusere
overføringstariffene for sluttbrukere tilknyttet distribusjonsnett i områder i landet med
høyest overføringskostnader. Pengene gis
til nettselskap som dermed må redusere
tariffene. For 2004 har Stortinget bevilget
40 millioner kroner til ordningen.

6.3 Virkninger for miljøet ved
transport av elektrisitet
Overføring av kraft har konsekvenser for
arealbruk og miljø. Kraftledninger rammer
mennesker gjennom negativ estetisk
påvirkning av bomiljø, landskap og natur
for øvrig. Natur i betydningen flora og
fauna vil i mindre grad påvirkes, men kraftledninger utgjør en viss kollisjonsfare for
fugl. Videre beslaglegger kraftledninger
arealer med alternative anvendelser, og de
kan medføre driftsulemper og redusert produksjon i jordbruksområder.
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Nord Pools omsetning i 2003
Nord Pool hadde en lavere aktivitet i sine
markeder i 2003 i hovedsak som følge av
den knappe kraftsituasjonen vinteren 2003.
Fra 2002 til 2003 ble omsatt volum i det
fysiske markedet redusert med om lag 5
prosent. Omsatt volum for 2003 og 2002 var
henholdsvis 119 og 124 TWh. Verdien på
omsatt volum i det fysiske markedet steg
derimot med om lag 34 prosent fra 2002 til
2003, og hadde en verdi på om lag 36 milliarder kroner i 2003. Årsaken til verdiøkningen var at man gjennomgående hadde
høyere spotpriser i 2003.
Fra 2002 til 2003 ble omsatt volum i det
finansielle markedet redusert med om lag
46 prosent. Omsatt volum for 2003 og 2002
var henholdsvis 545 og 1019 TWh. Verdien
på omsatt volum ble redusert fra 180 milliarder kroner i 2002 til 139 milliarder kroner
i 2003.
Clearing, både av bilateral handel og
finansielt marked, har hatt en betydelig
økning de senere år, men opplevde en

reduksjon i 2003 på om lag 43 prosent i forhold til 2002. Clearing for 2003 og 2002
utgjorde henholdsvis 1 764 og 3 108 TWh,
tilsvarende verdier for 369 og 434 milliarder
kroner.
Figur 7.1 viser utviklingen i det fysiske
og finansielle markedet, samt clearing
siden 1996.

7.2.2 Håndtering av flaskehalser
i nettet
Nord Pool Spot fastsetter en systempris for
hver time, hvor det ikke tas hensyn til
eventuelle overføringsbegrensninger i det
nordiske nettet. Overføringsbegrensninger
kan imidlertid oppstå mellom geografiske
områder.
Overføringsbegrensninger i det nordiske overføringsnettet, ofte kalt flaskehalser,
håndteres ved at det fastsettes prisområder
på hver side av selve flaskehalsen. I tillegg
til systemprisen fastsetter Nord Pool derfor
områdepriser. I områder med produksjonsoverskudd blir områdeprisen lavere enn

TWh

Fysisk marked
Finansielt marked
Clearing bilateral handel og finansielt marked

Figur 7.1 Omsetning på Nord Pool 1996–2003
Kilde: Nord Pool
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Den totale strømregningen er satt sammen av flere deler: kraftpris, betaling for
overføring av kraften, elavgift, merverdiavgift og et påslag som er øremerket Energifondet, jf. kapittel 2.5.
Alle sluttbrukere må betale nettleie til
det lokale nettselskapet de er tilknyttet, jf.
kapittel 6.2.2. Dersom nettjenesten og kraftleveransen ikke utføres av ett selskap og
utføres av selskaper som ikke er innenfor
samme konsern, får sluttbrukerne normalt
to regninger, altså én fra nettselskapet og
én fra kraftleverandøren. De fleste sluttbrukere kjøper imidlertid kraft fra selskap som
har begge funksjoner eller fra konsern som
både innehar nettvirksomheten og kraftleveransen og får da oftest bare én regning
hvor det er spesifisert hva som er nettleie
og hva som er kraftpris.
El-avgiften blir pålagt elektrisk kraft
som forbrukes i Norge, enten den er produsert innenlands eller importert. I 2004 er elavgiften 9,67 øre/kWh og er fra 2004 inklu-

dert i nettleien, jf. omtale av skatter og
avgifter i kapittel 2.5.
Større kunder har vanligvis timesmålere
og avregningen av dem vil derfor være presis. For små kunder er det en sjablonmessig avregning, men også små kunder kan
velge å ha timesmålere.
Også husholdningskunder kan velge
mellom ulike kontraktsformer for kjøp av
kraft. Den vanligste kontrakten for husholdningene er variabel pris, som innebærer at
leverandøren kan endre prisen etter et varsel. Per første kvartal 2004 hadde 67,5 prosent av husholdningene kontrakt med variabel pris. 10,7 prosent av husholdningene
hadde per første kvartal 2004 kontrakter
basert på elspotprisen, som for eksempel er
en kontrakt hvor prisen er elspot pluss et
fast påslag. De øvrige husholdningskundene
har ulike former for fastpriskontrakter. Fastpris, for eksempel for ett år, innebærer at
leverandøren ikke kan endre prisen i løpet
av kontraktsperioden, selv om det skulle bli

Nettleie
Kraftpris
Priser, inkl avg.
Priser, eks avg.

Figur 7.2 Priser på elektrisk kraft til husholdninger 1985–2003. Øre/kWh, faste 2003-kroner
Kilde: NVE
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Etterspørsel
Tilbud
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TWh
TWh

Figur 7.3 Prinsippskisse: kortsiktige variable kostnader ved kraftproduksjon i Norden
Kilde: OED

prisendringer i markedet. I den senere tid
har prosentandelen av husholdninger som
har slike kontrakter økt, mye som følge av
kraftprisutviklingen vinteren 2002/2003, og
var per første kvartal 2004 på 21,8 prosent.
Per fjerde kvartal 2003 hadde om lag 24
prosent av husholdningskundene, inkludert
hytter og fritidsboliger, en annen kraftleverandør enn den dominerende i sitt område.
Kraftleverandøren som er dominerende
innenfor sitt eget nettområde, har i gjennomsnitt en markedsandel på om lag 76,1
prosent innenfor husholdningene.
Figur 7.2 viser utviklingen i gjennomsnittlige priser for husholdninger fra 1985 og
fram til 2003. I 1993 ble skillet mellom kraftpris og nettleie innført. Figuren viser også
total sluttbrukerpris inkludert merverdiavgift
og el-avgift. Prisene til husholdninger har
vært relativt stabile fra 1986 og fram til 2001.
Den forholdsvis kalde vinteren 1995/96,
kombinert med lite tilsig til vannmagasinene
i 1996, førte imidlertid til en markert økning i
engrosprisene, som igjen ga en økning i husholdningsprisene. Prisene steg derfor fra
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1996 til 1997. I perioden fra 1997 til 2000 var
nedbøren over normalnivåene for alle årene,
og vannkraftproduksjonen relativt stor.
Dette gjenspeiler seg i en generell prisnedgang i hele perioden. Vinteren 2002/2003
var det en betydelig svikt i tilsigene til vannmagasinene. Dette medførte en betydelig
økning i husholdningsprisene for mange, jf.
vedlegg 2 om tørråret 2002/2003.

7.3 Prisdannelsen
Prisen på kraft bestemmes i hovedsak av tilbud og etterspørsel i det nordiske kraftmarkedet, og til en viss grad av kraftbalansen i
landene utenfor Norden. Figur 7.3 viser en
forenklet skisse av hvordan kostnadene ved
å produsere kraft i Norden påvirker kraftprisen. Den stigende kurven viser tilbudskurven for kapasiteten i Norden ordnet etter stigende kortsiktig produksjonskostnad. Den
synkende kurven illustrerer etterspørselen
etter kraft i Norden. Vannkraften og kjernekraften har de laveste produksjonskostna-
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Figur 7.4 Spotpriser Nord Pools elspotmarked 1992–2004
Kilde: Nord Pool

dene. Nedbørsmengde og tilsig til vannmagasinene setter rammer for hvor stor vannkraftproduksjonen kan bli, og er derfor viktig for samlet produksjonspotensial og for
prisen. Varmekraftverk, som kullkraft og
gasskraft, har høyere produksjonskostnader.
Med dagens etterspørselsnivå er det ofte
kullkraft som balanserer markedet, og som
er prissettende. I år med gjennomsnittlig
vannkraftproduksjon vil derfor kraftprisen i
stor grad bli bestemt av kostnadene ved å
produsere kullkraft. I perioder med høyere
forbruksbelastning vil det være kraftverk
med høyere produksjonskostnader som er
prissettende, for eksempel oljekondensverk
eller rene gassturbiner. Disse kraftverkene
fungerer som topplastverk, og er kjennetegnet ved at de bare er i drift i kortere perioder
av gangen. I figur 7.3 vil slike kraftverk ligge
på den sterkt stigende delen av tilbudskurven. På etterspørselssiden vil blant annet
temperatur og generelt aktivitetsnivå i økonomien være av betydning.
Figur 7.4 viser variasjoner i nominell
elspotpris i perioden 1992–2004.

7.4 Krafthandelen
mellom landene
Norge har tradisjonelt vært nettoeksportør
av kraft, men har siden slutten av 1990-tallet
vært nettoimportør som følge av fortsatt
vekst i forbruket og lite kraftutbygging de
siste årene. I enkelte år kan imidlertid mye
nedbør og stort tilsig til vannkraftverkene
bidra til at eksporten av kraft fra Norge blir
større enn importen. I 2002 var nettoeksporten av kraft for eksempel 9,7 TWh,
mens det i 2003 var nettoimport på 7,8
TWh. Figur 7.5 viser Norges import og
eksport av kraft i perioden 1970 - 2003.
Handelen med kraft mellom landene
bestemmes av produksjons- og forbruksforholdene i de enkelte landene, i tillegg til
kapasiteten i overføringsforbindelsene og
vilkårene for bruk av disse. Et utgangspunkt for kraftutvekslingen er muligheten
til å dra gjensidig nytte av forskjellene i produksjonssystemene mellom landene.
Kraftutvekslingen er viktig for Norge i
og med at den reduserer sårbarheten for til-
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Figur 7.5 Norges import og eksport av kraft i perioden 1970–2003
Kilde: OED

sigsvariasjoner og utnytter vannkraftens
reguleringsevne. Gode muligheter for kraftutveksling modererer behovet for en stor
innenlandsk reservekapasitet som en sikkerhet mot tørrår.
De fleste landene som Norge er knyttet
til, har en kraftproduksjon som i stor grad
er basert på varmekraft, som omfatter kull-,
olje-, gass- og kjernekraft. Dette gir normalt
en stabil tilgang på energi. Muligheten til å
importere kraft i tørrår fungerer som en
reserve for det norske systemet. I år med
gode tilsig av vann gir overføringsforbindelsene muligheter til krafteksport fra
Norge. På denne bakgrunn vil mulighetene
for kraftutveksling dempe prissvingningene
i den norske energiforsyningen. I et lukket
norsk system ville de norske elprisene vært
mye mer følsomme overfor klimatiske variasjoner.
Kraftutvekslingen mellom Norge og
utlandet utnytter fordelene ved å samkjøre
vannkraft og varmekraft. I varmekraftlandene setter kapasiteten i kraftverkene rammer for hvor mye kraft som kan produseres, mens i Norge i dag er energimengden i
form av vannmengden i magasinene den
begrensende faktoren. Energikildene som
kraftproduksjonen i varmekraftlandene
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baseres på, olje, kull, naturgass og uran,
kan stort sett anskaffes i de mengder det er
behov for, og representerer derfor ingen
begrensninger for kraftproduksjonen.
I varmekraftlandene er det kostbart å
bygge varmekraftverk som skal dekke forbrukstopper som varer kort tid, samtidig
som det er tidkrevende og kostbart å regulere produksjonen opp og ned i eksisterende varmekraftverk. På denne bakgrunn
kan varmekraft gjerne levere relativt billig
kraft utenom forbrukstoppene, det vil si om
natten og i helgene.
De norske vannkraftverkene har større
kapasitet enn det som normalt er nødvendig
for å dekke forbruket på dagtid innenlands.
Produksjonen i vannkraftverkene kan raskt
og til lave kostnader reguleres opp og ned
etter svingninger i forbruket, og ved uforutsette kortsiktige endringer i krafttilgangen.
Samkjøring med varmekraftsystemet vil
også redusere behovet for nye kraftverk og
flerårsmagasiner i Norge. Når prisen i
Norge blir tilstrekkelig mye høyere enn
marginalkostnad ved varmekraftproduksjon, vil det lønne seg for våre naboland å
eksportere kraft til Norge. Motsatt vil det
lønne seg for Norge å eksportere kraft når
prisen hjemme er lavere enn i nabolandene.
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Fig 1 Tilsig august–desember 1931–2002

Tilsigssvikten bidro til betydelig redusert produksjon av vannkraft. Samlet for
Norden ble vannkraftproduksjonen i andre
halvår 2002 om lag 96 TWh, eller rundt 7
TWh lavere enn i samme periode i året før.
I første halvår 2003 var vannkraftproduksjonen bare 84 TWh, om lag 26 TWh lavere
enn i samme periode i 2002.
Det skjedde store tilpasninger i det nordiske markedet, noe som bidro til å redusere
konsekvensene av nedbørssvikten. Denne tilpasningen skjedde uten inngrep fra myndighetene rettet mot den aktuelle situasjonen.
Det er særlig fire forhold som hadde betydning:
• vannkraftmagasinene var svært viktige
som buffer mellom produksjon og forbruk
• ledig termisk produksjonskapasitet i
andre nordiske land ble etter hvert tatt i
bruk
• import av kraft fra land utenfor Norden
ble etter hvert stor
• forbruket av elektrisitet ble dempet, særlig ved overgang til andre energibærere.
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Bortfallet av vannkraftproduksjon ble i stor
grad kompensert av økt termisk kraftproduksjon. I andre halvår 2002 var olje-, gass-,
og kullkraftproduksjon i Norden 45 TWh,
om lag 9 TWh høyere enn i samme periode
året før. I første halvår 2003 sto olje-, gassog kullkraften for om lag 57 TWh, en økning
på 18 TWh i forhold til første halvår i 2002.
Kjernekraftproduksjonen høsten og vinteren
2002-2003 var omlag på samme nivå som
produksjonen den foregående vinteren.
Nettoimporten av elektrisitet til Norden
økte gradvis fra sommeren 2002 og fram til
årsskiftet 2002-2003. For andre halvår 2002
ga dette en nettoimport på 4,6 TWh. For
første halvår 2003 var nettoimporten 10,2
TWh. Til sammenlikning var nettoimporten
0,8 TWh i første halvår 2002. Særlig kom
importen til Norden fra Russland.
Det var stor nettoeksport fra Norge fram
til begynnelsen av oktober 2002. Da avtok
nettoeksporten gradvis, men nettoeksporten vedvarte fram til begynnelsen av desember. Gjennom vinteren og våren 2003 var
det gjennomgående betydelig nettoimport
til Norge. Særlig var importen høy fra mid-
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Fig 2 Magasinfylling, Norden

ten av mars til begynnelsen av mai. Utover
sommeren 2003 varierte kraftutvekslingen
mellom nettoimport og nettoeksport. Samlet sett var det en høy nettoeksport fra
Norge i andre halvår 2002 på over 6 TWh. I
første halvår 2003 ble dette snudd til en nettoimport av tilsvarende størrelse.
Strømprisene ble svært høye som følge
av den anstrengte situasjonen i kraftmarkedet. De høye prisene vinteren 2002-2003 ga
økte utgifter for norsk næringsliv og norske
husholdninger. For enkelte ble strømregningen en svært tyngende utgiftsbyrde.
I 2002 var gjennomsnittlig el-spotpris 20,1
øre/kWh. Forskjellene i el-spotprisene i
2002 var imidlertid store over året. I første
halvår 2002 var kraftprisene lave. Den gradvis mer anstrengte situasjonen utover i
andre halvår 2002 ga etter hvert betydelige
økninger i prisen på elektrisitet. Mot slutten av året steg prisene kraftig i løpet av
meget kort tid. Fra slutten av november
2002 og fram til slutten av januar 2003 var
det nordiske kraftmarkedet preget av høye
og svingende kraftpriser. Gjennomsnittlig
spotpris per dag varierte i denne perioden
fra rundt 50 øre/kWh til om lag 80

øre/kWh. På det høyeste var gjennomsnittlig dagspris oppe i 83,1 øre/kWh. Prisen
holdt seg høy også utover i januar 2003 da
el-spotprisen som et gjennomsnitt var 52,4
øre/kWh. Også resten av vinteren og våren
2003 hadde priser på elektrisitet langt over
det nivået som har vært vanlig de senere
årene. Gjennomsnittsprisen for første halvår 2003 var 31,7 øre/kWh.
I andre halvår 2002 var forbruket av
elektrisitet i Norden 2 prosent høyere enn i
samme periode året før. I første halvår 2003
var el-forbruket 0,5 prosent lavere enn i tilsvarende perioden året før. Fra juli 2002 til
juni 2003 var det samlede forbruket i Norden 388 TWh. Dette er en økning på 0,7
prosent sammenliknet foregående tolvmånedersperiode. Veksten i forbruket var
størst i Finland. Sverige og Danmark hadde
en moderat økning i forbruket, mens forbruket gikk ned i Norge.
Samlet for andre halvår 2002 var el-forbruket om lag like høyt som i samme periode året før. I første halvår 2003 var el-forbruket lavere enn i samme periode året før.
Særlig var forbruket lavere fra januar til
april 2003 enn i tilsvarende måneder i 2002.
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Fig 3 Sammensetningen av kraftproduksjonen i Norden, juli 2001–juni 2003

Samlet for første halvår 2003 var forbruket
om lag 4 TWh lavere enn i samme periode i
2002. Særlig var forbruket lavere i kraftintensiv industri og i elektrokjeler.
Det samlede innenlandske bruttoforbruket av elektrisitet i tolvmånedersperioden fra
juli 2002 til juni 2003 var 117 TWh. Dette er
en nedgang på 3,8 TWh eller om lag 3 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

Tilsigssvikten satte det nordiske kraftmarkedet på en hard prøve. Et velfungerende kraftmarked bidro til at Norge kom
ut av vinteren 2002–2003 uten svikt i kraftforsyningen. Kraftsystemet greide derfor
oppdekningen etter en usedvanlig tørr høst.
En slik høst som har et beregnet gjentaksintervall på 100–200 år for Norge, 50-100 år
for Sverige og 100–200 år for kombinasjonen Norge og Sverige.
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Det samlede innenlandske bruttoforbruket av elektrisitet i tolvmånedersperioden fra
juli 2002 til juni 2003 var 117 TWh. Dette er
en nedgang på 3,8 TWh eller om lag 3 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

Tilsigssvikten satte det nordiske kraftmarkedet på en hard prøve. Et velfungerende kraftmarked bidro til at Norge kom
ut av vinteren 2002–2003 uten svikt i kraftforsyningen. Kraftsystemet greide derfor
oppdekningen etter en usedvanlig tørr høst.
En slik høst som har et beregnet gjentaksintervall på 100–200 år for Norge, 50-100 år
for Sverige og 100–200 år for kombinasjonen Norge og Sverige.
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Overføringskapasitet i Norden (MW)

RUSSLAND
Sum av eksisterende ledninger
Sum av planlagte ledninger
Sum av eksisterende sjøkabler

FINLAND

NORGE
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