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Formålet med ordningen

§ 15-1. Om utkoblbart forbruk
FOR 1999, nr 302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. 

Formålet med utkoblbart forbruk er 

(1) å kunne avlaste nettet ved at 

nettselskapet kan koble ut dette 

forbruket som følge av akutt eller 

forventet knapphet på overføringskapasitet, 

(2) at utkoblbart forbruk kan bidra til en 

samfunnsøkonomisk effektiv utnyttelse 

av overføringskapasiteten, 

(3) samt å stimulere til økt forbrukerfleksibilitet. 

NoBio mener formål nr 2 og 3 bør utgå !
NVEs forslag innebærer at formål nr 3 utgår



NoBio vil diskutere 4 alternativer

1. NVE-forslaget: Fra plikt til frivillig ordning for nettselskapene

2. NVEs alternative/ sekundære forslag – avvikling av § 15

3. NoBio-alternativ 1: Utkoblbart forbruk kun hvis man har fornybar 
grunnlast som reserve

4. NoBio/NFV-alternativ 2: Utkoblbart forbruk kun i høyspentnettet



Utkoblbart forbruk 2005

TYPE KUNDE ENERGIMENGDE OVERFØRT

Varmemarkedet 1 973 776 MWh
< 250 kV 1 027 720 MWh
> 250 kV 946 056 MWh

Industrimarkedet 2 248 696 MWh (inkl fjernvarme 0,5 TWh)
< 400 kV 523 033 MWh
400-2999 kV 449 627 MWh
3000-14999 kV 957 764 MWh
15000-29999 kV 206 162 MWh
> 30 000 kV 111 110 MWh
______________________________________________________
SUM 4 222 472 MWh

Kilde: Norsk energi (NVE)

Mesteparten av forbruket skjer i lavspentnettet



Alternativ 1: – NVE-alternativet 

Forbrukerretten fjernes, og nettselskapene kan tilby dette hvis de 
kan begrunne det med ”relevante nettforhold”

1. Primært tror vi det ikke vil bidra til så store endringer

?  Mulige endringer i form av konvertering til fornybar varme i mindre anlegg 
i boligoppvarmingsmarkedet (et marked på ca 1 TWh)

?  Eventuelt effekt utover dette i regioner der det er en konsernsatsing på
fornybar varme (Eidsiva)

� Kan bli en ”uryddig” ordning, hvis nettselskaper i noen regioner tilbyr mye 
rabatter og andre ikke, da vil for eksempel et konsern som Tine Meierier i et 
område få store rabatter og i et annet ikke � Vridning av 
konkurransesituasjonen

Konsekvenser bioenergi/ fornybar energi: 
Vil ikke utløse tilstrekkelig avvikling av 
rabattene i dette markedet ! (20 %?)



NVE-alternativ 2 – Oppheving av § 15

! Vil ikke medføre noe forbud mot å tilby tariffer for utkoblbart forbruk.

Blir ikke lenger regulert direkte, må følge tariffprinsippene i kapittel 13:
� ikke-diskriminerende og objektive tariffer og vilkår
� tariffer som gir signaler om effektiv utnyttelse og utvikling av nettet
� Tariffer kan differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på
relevante nettforhold

FORSKJELL MELLOM ALT 1 OG 2: 
- INGEN FORSKJELL MHT INNSKRENKING AV OMFANGET AV 
RABATTENE (EFFEKT I MARKEDET)
- GIR MYNDIGHETENE MINDRE KONTROLL MED NETTSELSKAPENES 
UTFORMING OG GJENNOMFØRING AV ORDNINGEN

Konsekvenser bioenergi/ fornybar energi: 
Vil ikke utløse tilstrekkelig avvikling av 
rabattene i dette markedet (20 % ? )



Alternativ 3 – Fornybar grunnlast-reserve

Endre § 15-2 til: Nettselskapene skal/kan tilby redusert tariff til kunder 
som har elkjele med reserve basert på fornybar grunnlast. (60-70%).

1. Konsekvenser prosessindustri: 
- Store konsekvenser for næringsmiddelindustrien (0,5 TWh UKO i 2007), pluss noen 
store bedrifter innen kjemisk industri mm
- Lite konsekvenser for de fleste treforedlingsbedrifter, som har både UKO og stor 
fornybarandel. 

2. Konsekvenser for fjernvarmebransjen:
- Små konsekvenser: De fleste vil fortsatt kunne få UKO
- Nye anlegg: Åpning for dispansasjon fra fornybarkravet de tre første år?  

3. Konsekvenser byggsektor 
- Store konsekvenser: De fleste vil i første omgang gå over til olje. 
Men: Konkurranseevnen for både fjernvarme, biovarme og varmepumper bedres  
Og: Vil kunne bedre konkurranseflaten for gass, (men TEK spiller inn ift. gass). 

Konsekvenser bioenergi/ fornybar energi: 
Utvider markedet, med ca 85 %, spesielt mot oppvarmingsmarkedet 
og industrien, med vekt på næringsmiddelindustrien



Alternativ 4 – avvikling i lavspentnettet

1. Konsekvenser prosessindustri: 
Ca 50 % av energimengden frigjort
Men: Mye tungindustri (treforedling, kjemisk råvare, større næringsmiddelindustri mm) vil 
fortsatt få UKO 

2. Konsekvenser for fjernvarmebransjen:
De fleste vil fortsatt kunne få UKO 
Ca 30 % av forbruket kan miste rabatter
Men: Dette oppveies av den mye viktigere konsekvensen i form av økt kundetilfang! 

Konsekvenser byggsektor
Ca 90 % av energimengden frigjort
Ca 10 % (sykehus, større borettslag) kan fortsatt få UKO
Konkurranseevnen for både fjernvarme, biovarme og varmepumper bedres 
- samt evt gass...

Konsekvenser bioenergi/ fornybar energi: 
Utvider markedet til ca 70 % av dagens UKO, 
I hovedsak mot oppvarmingsmarkedet



Spørsmål til NVE:

I høringsdokumentet sier NVE om konsekvens av de ordningene dere 
anbefaler: 

”En slik ordning vil medføre at utkoblbare tariffer kun kan tilbys dersom 

det er relevante nettforhold som tilsier at nettselskapene har behov for 

å tilby tariffer for utkoblbart forbruk

Nettselskapene kan kun tilby tariffer for utkoblbart forbruk som

er i tråd med kontrollforskriftens kapittel 13.

13-1 c) ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår. 
d) tariffer som gir signaler om effektiv utnyttelse og utvikling av nettet
e) tariffene kan differensieres etter objektive og kontrollerbare 

kriterier basert på relevante nettforhold. 

- HVILKE BEGRENSNINGER SETTER § 13 MHT Å GI UKO-RABATTER?
- HVA ER ”RELEVANTE NETTFORHOLD” ?
- HVORDAN SKAL DETTE KONTROLLERES / FØLGES OPP?



Takk for meg!

Kari Asheim
kari@nobio.no



Hva skjer med det ”frigjorte” markedet ?

Handlingsalternativer for de som mister UKO:

Oppvarmingssektoren: 
� Gå over til olje eller fastkraft (midlertidig)
� Gå over til fjernvarme
� Gå over til bio / VP
� Gå over til gass (avhengig av TEK)

Industrien:
� overgang til olje, evt fastkraft
� gass
� kjøp av damp eksternt
� bygge eget anlegg (fornybart) – bio

Konsekvenser bioenergi: 
Konkurrerer på lik linje med andre energibærere 
(strøm, olje og gass) i markedet


