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Tariffering av kraftproduksjon på distribusjonsnettnivå: 

Skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter. ”Forskrift om kontroll av nettvirksomheten” (FOR-1999-03-
11 nr. 302) er sentral (spesielt § 13 og § 16). En annen relevant kilde er NVEs generelle informasjon 
vedrørende ”Beregning av tariffer for innmating fra produksjon” med henvisninger, som er å finne på NVEs 
hjemmesider: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nettjenester/nettleie/tariffer-for-
produksjon/innmatingstariffer/  

I forskrift om kontroll av nettvirksomheten defineres følgende grunnstruktur i tarifferingen: 

Bruksavhengige tariffledd  – i praksis energiledd  
Andre tariffledd   – i praksis fastledd. 

 
Tariff Elvia AS – kraftproduksjon i distribusjonsnettet: 

a) Energiledd: Marginaltapsbasert 

Energiledd (kr) = Innmating (MWh) * marginaltapssats (% S- og R- + D-nett) * områdepris (kr/MWh) 
Marginaltapssatsene skal gi uttrykk for belastningen den enkelte kundes utveksling medfører for hele 
systemet på alle nivåer. Prosentverdien er derfor satt sammen av bidrag fra både sentral-, regional- og 
distribusjonsnettet. Statnett reberegner marginaltapet ukentlig for S- og R-nettet i en nettmodell med 
prognoser for midlere forbruk og produksjon i to tidsperioder: virkedager mandag til fredag fra kl. 6 til 22 (16 
timer) og resten av uka (helgeperioden, ev. bevegelige helligdager og de 8 natt-timene på virkedager). 
Resultatene offentliggjøres av Statnett på internett innen kl. 12 hver fredag, gjeldende for kommende uke. 

Elvia vurderer marginaltapssatsene for kraftverk i eget D-nett årlig, men reberegner kun ved behov for å 
hensynta belastningsforhold, ev. ny innmating og nettmessige endringer. Satsene settes for to perioder: de 
7 sommermånedene april til oktober og de øvrige 5 vintermånedene november til mars (det vil si totalt 4 
tidsperioder med samme oppdeling dag og natt/helg ref. S- og R-nettet). Gjeldende satser er å finne ved 
tariffblad for produsenter under: https://www.elvia.no/nettleie/alt-om-nettleiepriser/komplett-prisoversikt-
for-privat-naering-og-regionalnettskunder-i-innlandet - Marginaltapssatser i distribusjonsnettet. 
 

b) Fastledd 

Gjeldende sats er å finne under «Tariff» på Statnetts hjemmesider https://www.statnett.no/  

 

 

Tariffer gjelder for kunder i Innlandet 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nve.no%2Freguleringsmyndigheten%2Fnettjenester%2Fnettleie%2Ftariffer-for-produksjon%2Finnmatingstariffer%2F&data=02%7C01%7CAnita.Smedstuen%40hafslund.no%7C867fa29af1eb4e746c7008d84e7f36b5%7Cfd22f1b494a94bfa968176a663e7f3f2%7C0%7C0%7C637345655568754135&sdata=NPWRRfoB0E18Yv8GzVbrnv3K27%2FtKcJU4sMVPCMpuZc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nve.no%2Freguleringsmyndigheten%2Fnettjenester%2Fnettleie%2Ftariffer-for-produksjon%2Finnmatingstariffer%2F&data=02%7C01%7CAnita.Smedstuen%40hafslund.no%7C867fa29af1eb4e746c7008d84e7f36b5%7Cfd22f1b494a94bfa968176a663e7f3f2%7C0%7C0%7C637345655568754135&sdata=NPWRRfoB0E18Yv8GzVbrnv3K27%2FtKcJU4sMVPCMpuZc%3D&reserved=0
https://www.elvia.no/nettleie/alt-om-nettleiepriser/komplett-prisoversikt-for-privat-naering-og-regionalnettskunder-i-innlandet
https://www.elvia.no/nettleie/alt-om-nettleiepriser/komplett-prisoversikt-for-privat-naering-og-regionalnettskunder-i-innlandet
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.statnett.no%2F&data=02%7C01%7CAnita.Smedstuen%40hafslund.no%7C604481dd39364bf65fc708d863a54df8%7Cfd22f1b494a94bfa968176a663e7f3f2%7C0%7C0%7C637368908911019022&sdata=WIB5mGg4yVxib3H6NXrt5RF7OD%2BGCZypi9bn82jf8wc%3D&reserved=0
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Avregningsgrunnlag iht. forskrift om kontroll av nettvirksomheten, samt Statnetts tariffhefte: Avregnet 
mengde skal være basert på kraftverkets midlere årsproduksjon.  
 
”Midlere årsproduksjon” for kraft tilknyttet sentralnettet beregnes som gjennomsnittet av de siste 10 år. 
(Alle kategorier kraftverk skal fra og med 2019 avregnes etter samme metodikk.) 
 
Kategorier for innmating av kraftproduksjon – installert ytelse: 

Mikrokraftverk:      installert ytelse ≤ 0,1 MW (100 kW)  

Minikraftverk:   0,1 MW  < installert ytelse ≤ 1 MW  

Småkraftverk:    1   MW  < installert ytelse ≤ 10 MW  

Ordinære kraftverk:  10 MW  <  installert ytelse 
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