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1. Bakgrunn
Norges vassdrags- og energiverks årlige kraftmarkedsundersøkelse er et viktig bidrag i NVEs
arbeid med tilsyn av kraftmarkedet. Store marginer1, stor spredning i prisbildet eller store for-
skjeller mellom ulike kundekategorier kan tilsi at markedet ikke fungerer etter intensjonen.
Dette er viktige signaler i myndighetenes arbeid med å tilrettelegge for markedsbasert omset-
ning av kraft.

1.1 Endring fra tidligere år
Tidligere års undersøkelser har hatt et todelt fokus hvor engrosmarkedet og sluttbrukermarke-
det ble analysert hver for seg. Årets undersøkelse ønsker å rette fokus på hele verdikjeden2,
blant annet for å kunne vurdere størrelsen på marginene til de ulike sluttbnikersegmentene.
Dette har blant annet sammenheng med vinterens spesielle situasjon der prisene steg langt
høyere enn tidligere. På våren har prisene i engrosmarkedet sunket igjen, og NVE ønsker å
kartlegge om denne prissenkningen får gjennomslag helt ned til sluttbruker. Videre er det øn-
skelig å følge utviklingen blant husholdningskunder og i hvilken grad de benytter seg av de
muligheter kraftmarkedet gir til å skifte leverandør. En vinter med stor mediafokus på kraft-
priser og kraftmarkedet skulle tilsi at flere benytter seg av markedet nå enn på samme tids-
punkt i fjor.

Arets markedsundersøkelse har følgende formål:
1. Finne marginen mellom engros- og detaljhandel med elektrisitet
2. Finne marginer og priser til ulike sluttbrukere
3. Kartlegge varigheten til bilaterale3 kontrakter
4. Kartlegge porteføljesammensetninger4 og sensitivitet overfor elspotprisen

I tillegg kommer et eget kapittel hvor sluttbrukermarkedet for husholdningskunder kartlegges
spesielt.

1 I kraftmarkedet kan margin betegnes som forskjellen mellom innkjøpspris (evt. produksjonskostnad) og salgs-
pris.
2 En verdikjedeanalyse fokuserer på all virksomhet i en bedrift som en sammenhengende kjede hvor verdien av
produktet øker fra ledd ti! ledd. Primæroppgavene omfatter for eksempel innkjøp, bearbeiding og salg og støtte-
funksjonene markedsføring, administrasjon, osv. I denne undersøkelsen vil fokus rettes mot innkjøp eller produk-
sjon av kraft, samt videresalg av denne. Marginen mellom anskaffelseskostnader og salgsinntekter skal dekke
støttefunksjonene, samt gi en fortjeneste.
3 Bilaterale kontrakter er tosidige kontrakter.
4 En portefølje kan inneholde fastpriskontrakter, forventet kjøp i elspotmarkedet, kontrakter knyttet opp mot
elspotpris og egenproduksjon.
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2. Data og metodikk
For å kunne utføre undersøkelsen så raskt som mulig og med minst mulig belastning for ever-
kene, har NVE i år valgt å utføre en utvalgsundersøkelse. Fordi fokus i år rettes mot hele ver-
dikjeden med sluttbrukerleveranser som utgangspunkt, ble everkene valgt ut på bakgrunn av
levert mengde til alminnelig forsyning i 1996. De 50 største everkene ble kontaktet, noe som
svarer for omtrent 80% av volumet. Undersøkelsen ble lagt opp som en postal-undersøkelse,
hvor svarene av tidshensyn ble fakset inn. Alle respondentene ble lovet anonymisering av da-
ta, slik at ingen opplysninger kunne henføres til det enkelte selskap. Av den grunn presenteres
dataene i undersøkelsen på aggregert nivå.

2.1 Utforming av spørreskjema
o

Arets spørreskjema er kraftig endret og forenklet, i forhold til tidligere år. Dette er en følge av
omleggingen av hele undersøkelsen i retning av å fokusere mer på verdikjeden enn på de ulike
markedene. Siden målgruppen for undersøkelsen var sluttbrukerleverandører, bærer skjema-
oppstillingen preg av dette (se vedlegg).

Spørreskjemaet er delt inn i tre hoveddeler:

• Del 1 omhandler generelle opplysninger om selskapets virksomhet.
• Del 2 tar for seg kraftkjøp på ulike kontraktskategorier samt egenproduksjon.
• Del 3 gir en oversikt over forventede leveranser fordelt på husholdning-, industri- og tje-

nesteytende kunder.

Respondentene ble bedt om å holde salg til kraftintensiv industri utenfor. Videre skulle konse-
sjonskraft plasseres i den kategorien som best beskriver vilkårene mellom den konsesjons-
kraftsmottakende kommune og kraftleverandøren. Noen av de største leverandørene er også
store produsenter. For disse vil total kraftanskaffelse kunne overstige totalt kraftsalg. Diffe-
ransen mellom anskaffelse og salg vil kunne være salg av kraft til tap i eget nett (dersom leve-
randør er integrert med nettselskap), eller salg av kraft engros. Rent engrossalg er ikke tatt
med i undersøkelsen, men vil volum- og prismessig komme inn i andre leverandørers kraft-
anskaffelsesportefølje.

Bruk av forventede priser og volumer gir en usikkerhet i materialet som tilsier forsiktighet i
analysesammenheng. Antagelsene om årets salg og priser er gjort i slutten av mai/ begynnel-
sen av juni 1997 og er basert på kraftmarkedets tilstand på dette tidspunktet.

En viktig forskjell fra fjorårets undersøkelse er videre at finansielle avtaler ikke medtatt i un-
dersøkelsen, noe som gjør at det reelle økonomiske bildet for everkene kan avvike noe fra
undersøkelsens konklusjoner. Priser og marginer som gjengis i undersøkelsen må derfor sees
på som anslag på bransjens marginer, før justeringene for handel med finansielle instrumenter
taes hensyn til.
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2.2 Definisjoner
I en analyse av de fire problemstillingene som nevnes innledningsvis må det tas hensyn til de
ulike forhold som gjelder i de enkelte kategoriene. Det er for eksempel ikke bare én pris det er
snakk om, men mange; blant annet historisk kost pris, markedspris, fast pris og porteføljepris.
Ulikheter mellom sluttbrukersegmenter kan skyldes ulik prisstrategi på fastpriskontrakter,
men også ulike porteføljesammensetninger. Det viser seg blant annet at industrikunder gjen-
nomgående har valgt en høyere eksponeringsgrad5 mot elspotmarkedet enn husholdninger og
tjenesteytende næring.

På denne bakgrunn vil undersøkelsen operere med følgende begreper:

Faktisk krqftanskqffelses
kostnad'=

Faktisk salgspris -
Markedspris =
Faktisk margin =
Markedsmargin =

Gjennomsnittlig pris for en portefølje basert på faktisk porteføljesammensetning. Be-
regnes enten kun for den fastprisede bestanddelen, eller for hele porteføljen.
Tilsvarende faktisk kostpris, men på nedstrømssiden6.
Markedets verdivurdering av kraft basert på fremtidige forventninger.
Marginen mellom faktisk kostpris og faktisk salgspris
Marginen mellom markedspris og faktisk salgspris

Begrepene kan illustreres som følger:

Faktisk salgspris

øre/kWh
Faktisk kraft-
anskaffelseskostnad

Faktisk margin

Markedsmargin

Kraftkjøpsportefølje Kraftsalgsportefølje Elspotpris/elterminpris

Når ikke annet er nevnt vil alle referanser i teksten henspeile på hele utvalget. Såkalte tariff-
kunder regnes som salg på fastpriskontrakter, men må ansees som flytende dersom markeds-
prisen skulle bevege seg mye utenfor forventet prisområde.

Antall kunder i sluttbrukermarkedet er for enkelte leverandører vanskelig å fordele på næ-
ringskunder og tjenesteytende kunder. Enkelte selskaper har derfor oppgitt antall an-
legg/abonnement. Dette kan være et betydelig høyere tall enn antall kunder, da en kunde kan
ha flere anlegg/abonnement. Enkelte tjenesteytende kunder, f.eks. barnehager og andre mindre
næringskunder kan av enkelte everk ha blitt plassert sammen med husholdningskundene fordi

5 Høy eksponeringsgrad vil si at en stor andel av innkjøpet foretas til variable priser. Muligheten for gevinst, men
også risikoen for tap, er på denne måten høyere enn med faste priser.
6 Nedstrøms vil si nedover i verdikjeden.
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disse har samme tariff som husholdningskundene. Dette utgjør en feilkilde i beregningen av
det totale antall kunder i sluttbrukermarkedet og fordelingen av disse på næring.

Elavgiften er for tiden 5,62 øre/kWh og har steget med 0,32 øre/kWh siden forrige undersø-
kelse. Merverdiavgiften er uendret og utgjør for tiden 23 prosent. Vi gjør oppmerksom på at
husholdninger i Nord-Troms og Finmark er fritatt for elavgift og at husholdninger i Nordland,
Troms og Finnmark er fritatt for merverdiavgift. All industri og bergverk, samt veksthusnæ-
ringen, er også fritatt for elavgift. Produksjonsavgift på 1,88 øre/kWh er inkludert.

Dersom ikke annet er opplyst er prisene i denne rapporten oppgitt eksklusive overfø-
ringspris, elavgift og mva.

Årsaken til at avgifter ikke er tatt med er at årets undersøkelse fokuserer på marginene i sel-
skapene. Siden elavgift kun betales av sluttbruker blir det metodisk tungvint å håndtere av-
gifter i et verdikjedeperspektiv. Dessuten varirerer avgiftene med geografisk beliggenhet for
sluttbrukere noe som ytterligere kompliserer bildet. Avgifter holdes derfor utenfor i den gene-
relle analysen, men tas med når det gjelder presentasjon av priser til husholdninger i kapittel
5.

Vi anser både svarprosent og datakvalitet som tilstrekkelig dokumentasjon for de endringer
som har funnet sted i markedet.

Videre gjelder:
• Alle kontraktsformer, både tariffkunder og kontraktskunder, er inkludert i undersøkelsen.
• Med kunde menes en person/juridisk enhet. En kunde kan ha flere abonnement/ anlegg.
• Kontraktsmengde er oppgitt i GWh.
• Gjennomsnittsprisen for 1997 er beregnet av selskapene selv og er oppgitt eksklusive

overføringskostnader, elavgift og merverdiavgift. De innhentede prisene gjelder pr 1. juni
1997. Everket har besvart spørreskjemaet i juni 1997.

Tilfeldig kraft til elektrokjeler er forsøkt holdt utenfor undersøkelsen.

left BLAI
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3. Kraftanskaffelseskostnad

Fysisk anskaffelse av kraft etter kategori

Forventet kjøp i
elspotmarkedet

20%

Kontrakter knyttet
opp mot elspotpris

3%

Egenproduksjon
39%

For å kunne si noe om hvilke marginer kraftleverandørene har er det først nødvendig å analy-
sere innkjøpskostna-
dene. Vi har valgt å
splitte opp kraft-
kjøpskostnadene i fire
underkategorier:
Egenproduksjon, fast-
priskontrakter, kon-
trakter knyttet opp
mot elspotpris og
forventet kjøp i els-
potmarkedet. Sam-
mensetningen av den
samlede kraftanskaf-
felses-porteføljen er
illustrert på figuren til
høyre. :

3.1 Egenproduksjon
Egenproduksjon består av kraft produsert i egne anlegg samt kraft fra deleide anlegg hvor
kostnadene fordeles direkte i henhold til eierandel. "Prisen" som skal oppgis på denne kraften
er faktiske kostnader forbundet med å produsere kraften. En mulig feilkilde kan være at en-
kelte verk har oppgitt en verdivurdering av egenproduksjon til markedspris. Dette kan særlig
være tilfelle der kraften omsettes mellom divisjoner eller selskaper i en konsernstruktur. I de
tilfeller dette er oppdaget er volumet trukket ut.

Fastpriskon trakter
40%

3.2 Fastpriskontrakter
Alle kontrakter hvor prisen er fast, eller knyttet til en fast prisbane, anses som fastpriskon-
trakter. Også der hvor kraft omsettes internt i selskapet mellom produksjon og omsetning skal
volumet rapporteres i denne rubrikken dersom kraften prises i faste priser.

3.3 Kontrakter knyttet opp mot elspotmarkedet
Alle kontrakter hvor prisen er avledet av elspotprisen skal rapporteres i denne kategorien. Det
er kun en svært liten andel av kontraktene som er utformet på denne måten. En grunn til dette
er at mesteparten av slike kontraktstyper er rene finansielle kontrakter som ikke er omfattet av
undersøkelsen.

3.4 Forventet kjøp i elspotmarkedet
Direkte kjøp i elspotmarkedet rapporteres under denne kategorien. Som oftest vil kjøp i els-
potmarkedet være dekket opp i det finansielle terminmarkedet. Dermed vil eksponeringen mot
elspotmarkedet ikke nødvendigvis være så stor som de 20% som kommer frem i undersøkel-
sen.
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3.5 Oppsummering for kraftkjøp

Kategori

Egenproduksjon
Fastpriskontrakter
Kontrakter knyttet opp mot elspotpris
Forventet kjøp i elspotmarkedet
Totalt kraftkjøp

TWh

23,3
24,8

1,9
12,4
62,4

Gj.sn.pris
(øre/kWh)

13,96
18,73

16,42

andel med varig-
het under 1 år

44,4%
81,6%

Høy spotpris
Lav spotpris

•U Spotpris
OGJ.sn porteføljepris

Høy spotpris i
30 :

19,54 ;

Lav spotpris
10

14,95

Vi ser først på volum omsatt etter
faste priser og holder volum tilknyttet
elspotmarkedet utenfor. Faktisk kraft-
anskaffelseskostnad for hele utvalget
16,42 øre/kWh. Her er tatt med kost-
nad for egenproduksjon og innkjøp
gjort på faste kontrakter.

Tar vi med volumet hvor prisen er
knyttet opp mot elspotmarkedet vil
gjennomsnittlig porteføljepris være
avhengig av antakelser om gjennom-
snittlig elspotpris i 1997. Ved å etable-
re ulike scenarier for elspotprisen
fremover kan en analysere hvor føl-
som porteføljeprisen er for svingnin-
ger i elspotprisen. Figuren til høyre
viser gjennomsnittlig kraftkjøpsporte-
føljepris ved en gjennomsnittspris for
elspot på henholdsvis 10 og 30
øre/kWh. Av figuren ser vi at den forventede gjennomsnittlige anskaffelseskostnad for de 50
største kraftleverandørene vil ligge mellom 15 og 19,5 øre/kWh gitt at elspotprisen i gjennom-
snitt ligger mellom intervallet 10 til 30 øre/kWh.

Kontrakter knyttet opp
mot elspotpris er gjen-
nomgående mer kort-
siktige (81,6% kon-
traktsvolumet har en
varighet på under ett
år) enn kontrakter med
fastpris (44,4% av
kontraktene varer kor-
tere enn 1 år). Sam-
menlignet med tidlige-
re år ser vi at trenden
mot at kontrakter har
kortere tidshorisont
fortsetter.

Andel av fastpriskontrakter som er inngått for en varighet
på under ett år

c
CD
O)

£
CL

45,0 %
40,0 %
35,0 %
30,0 %
25,0 %
20,0 % -
15,0%
10,0%
5,0 %
0,0 %

1995 1996 1997

10
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Som tidligere nevnt vil ikke nødvendigvis den faktiske kraftanskaffelseskostnaden ligge mel-
lom 15 og 20 øre da handel med finansielle kontrakter i høy grad kan endre dette bildet.
En oppstilling

Gjennomsnittlig k raf kjøps pris engros.fastpriskontrakter

99 ,: "•S!fj?^!S8Sfl3!

: ,-"£•&

• * i

1

11

over .
utviklingen i kraftpri- ;

sen over tid viser at '
gjennomsnittlig kraft-
anskaffelseskostnad når
det gjelder fastpris-
kontrakter har øket fra ;

1996 til 1997. I 1995- \
og 1996-under- 1
søkelsene, som omfat- ! \
tet det totale volumet i
Norge, ble gjennom-
snittlig engrospris an- •
slått til henholdsvis
16,5 og 16,9 øre/kWh,
men her var ikke egen-
produksjon tatt med. For å kunne sammenligne direkte må egenproduksjonen tas ut av materi-
alet for 1997, noe som gir en anskaffelseskostnad for faste kontrakter på 18.73 øre/kWh. Dette
tilsvarer en økning på 1,83 øre siden i fjor og gjenspeiler den spesielle kraftsituasjonen vi
opplevde sist høst og vinter.

1995 1996 1997

1]
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4. Kraftsalg
I markedsundersøkelsen ble det spurt etter forventet fysisk salg til sluttbruker. Med salg til
sluttbruker menes alle avtaler som er inngått med enten husholdninger (inkl. jordbruk) eller
næringskunder. Markedet er inndelt i to delmarkeder; markedet for husholdninger og marke-
det for næringskunder. Næringskunder er oppdelt i industrikunder og tjenesteytende kunder.
Kraftintensiv industri og treforedling er ikke inkludert i undersøkelsen, da en stor del av leve-
ransene til disse kundene er langsiktige industrikontrakter med priser fastsatt av Stortinget.

Tabellene nedenfor viser forventet fysisk salg til sluttbruker, utarbeidet på grunnlag av resul-
tater fra årets markedsundersøkelse. Gjennomsnittlig pris for salg til husholdninger gjelder
ikke kontrakter knyttet opp mot elspotprisen. Med flytende priser menes leverandørens stan-
dard pristilbud hvor prisen kan endres med fjorten dagers varsel.

Husholdninger

Industri

Kategori

Flytende pris (ikke tilknyttet elspot)
Fastpriskontrakter
Kontrakter knyttet opp mot elspotpris
Totalt kraftkjøp

1e næringer

Kategori

Flytende pris (ikke tilknyttet elspot)
Fastpriskontrakter
Kontrakter knyttet opp mot elspotpris
Totalt kraftkjøp

Kategori

Flytende pris (ikke tilknyttet elspot)
Fastpriskontrakter
Kontrakter knyttet opp mot elspotpris
Totalt kraftkjøp

TWh

23,9
3,6

0,12
27,7

TWh

4,5
8,7
1,3

14,5

TWh

0,6
4,8
1,2

Gj.sn.pris
(øre/kWh)

20,77
20,75

20,77

Gj.sn.pris
(øre/kWh)

20,67
20,74

20,72

Gj.sn.pris
(øre/kWh)

19,32
20,14

20,04

13
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Porteføljesammensetning etter sluttbrukersegment

4.1 Oppsummering for kraftsalg
Undersøkelsen har
delt kraftsalg til slutt-
brukere i tre segmen-
ter; husholdninger,
tjenesteytende næring
og industri. Motiva-
sjonen for dette har
blant annet vært å
kartlegge eventuelle
systematiske for-
skjeller mellom kun-
degruppene som ikke
kan grunnes i naturli-
ge forhold (som f.eks.
uttaksprofil), men
snarere institusjonelle
beskrankninger som medfører at konkurransen ikke er like effektiv på alle områder. Tidligere
års undersøkelser har vist at industrikunder faktisk har fått en gjennomsnittlig pris som ligger
under engrosprisen, mens husholdningskunder har ligget over.

Årets undersøkelse viser at det fremdeles er ulikheter mellom pris som tilbys industri- og hus-
holdningskunder. Ulikhetene kan i større grad forklares av ulik porteføljesammensetning (jfr.
figuren over; kategorien "faste priser" omfatter både fastpriskontrakter og standard pristilbud)
for de ulike kategorier enn direkte diskriminering. Likevel det fremdeles forskjeller i prisfast-
settelsen på fastpriskontrakter til de ulike kategoriene. Tabellen under oppsummerer priser
som tilbys kunder i de tre segmentene i juni 1997 på et aggregert nivå.

Husholdninger Tjenesteytende
næringer

Industri

Faste priser øre/kWh7

Standard .avvik
Porteføljepris8 - Elspot = 15 ø/kWh)

20,77
2,46

20,75

20,72
2,45

20,23

20,04
2,48

19,15

Som tabellen viser er forskjellen mellom faste priser (fastpriskontrakter og standard pristil-
bud) til husholdninger og industri 0,73 øre/kWh. Om en også tar med volumet som er knyttet
opp mot elspotpris, og antar en elspotpris på 15 øre i gjennomsnitt, vil differansene bli noe
større, 1,6 øre/kWh. Undersøkelsen fra 1996 ga omtrent samme resultat (en sammenligning av
utviklingen over tid blir foretatt i neste kapittel). Standardavviket gir et tall på hvor mye pri-
sene varierer. Tabellen over viser et interessant forhold idet husholdninger og industri har et
like høyt standardavvik. En skulle i utgangspunktet tro at høyere konkurranse i industriseg-
mentet medførte lavere standardavvik. Om en går nærmere inn på tallene for industri viser det
seg at noen everk tilbyr priser til industri som ligger betydelig under gjennomsnittet. Om disse
3-4 everk trekkes ut synker standardavviket til 2. Slik sett kan det fremdeles se ut som om
industri har høy grad av konkurranse, men med enkelte innslag av lokal subsidiering.

7 Faste priser inkluderer priser på fastpriskontrakter og standard pristilbud
8 Porteføljepris inkluderer fastpris og elspotpris

14
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5. Marginer
Et velfungerende marked er betegnet av at aktørene kun sitter igjen med en "normal" avanse,
eller margin, som skal dekke faste kostnader og andre driftskostnader (for eksempel kostnader
forbundet med markedsføring, kundebehandling, administrasjon osv.). Avansen skal relateres
til risikoen som finnes i markedet. Dersom avansen er høyere enn normalt kan dette tyde på at
markedet ikke fungerer og at aktørene utøver markedsmakt. I kraftmarkedet vil avansen kunne
betegnes som forskjellen mellom innkjøpspris (evt. produksjonskostnad) og salgspris for
kraften.

Differansen mellom avansen og de øvrige kostnadene utgjør fortjenesten. (Kilder i bransjen
hevder at en effektiv omsetter kan håndtere kjøp og salg av kraft til en kostnad på 1- 1 Vi
øre/kWh.). Denne fortjenesten kan relateres til kapitalverdiene i bransjen for å sammenligne
kraftbransjen med andre bransjer. Det er likevel vanskelig å si om fortjenestene er ekstraordi-
nære eller ikke, da markedet fremdeles er preget av stor usikkerhet. Risikoen forbundet med å
drive krafthandel kan tilsi høyere resultatgrader enn i andre bransjer.

Avhengig av hvilke priser som legges til grunn kan vi snakke om to forskjellig marginer: en
faktisk margin og en markedsmessig margin. Den faktiske marginen viser hvor stor avanse en
kraftleverandør har, gitt leverandørens faktiske kraftanskaffelsesportefølje. Denne marginen
viser hva de eksisterende leverandørene kan tjene på bakgrunn av historiske oppdeknings-
strategier og kontraktsinngåelser.

En markedsmessig margin vil derimot si noe om hvilken margin en leverandør kunne ha hatt
ved å dekke seg opp 100% i markedet en gitt dato. Om en leverandør har en gjennomsnittlig
kraftanskaffelseskostnad på 20 øre, mens markedsprisen er på 16 øre tilsier dette at markedet
vurderer kraften til en lavere pris enn leverandøren selv har klart å anskaffe den til. Dermed
kan en ny leverandør etablere seg, kjøpe rimeligere kraft og selge i markedet. Dersom først-
nevnte leverandør solgte kraften til en gjennomsnittlig pris på 23 øre vil faktisk margin være 3
øre/kWh. Derimot kunne en ny leverandør kjøpe inn kraft til 16 øre, noe som ville gitt en
margin på 7 øre gitt at prisene ikke ble presset ned. Den markedsmessige marginen er derfor 7
øre/kWh i dette tilfellet.

Begrunnelsen for å benytte disse to begrepene er at dersom den markedsmessige marginen
over tid er høyere enn den faktiske på kort sikt burde nye aktører kunne etablere seg i marke-
det og selge kraft rimeligere enn de etablerte selskapene, slik at konkurransen på den måten
presser ned prisene til sluttbruker. En slik situasjon oppstod i de første årene etter deregule-
ringen av elektrisitetsmarkedet i 1991, noe som bidro til at konkurransen kom i gang. På lang
sikt vil markedsmarginen og faktisk margin nærme seg hverandre (konvergere).

15



Kraftmarkedsundersøkelsepr l.juii 199/

5.1 Faktisk margin
En sammenstilling av anskaffelseskostnader og salgspriser viser hvilke marginer som opptrer i
forhold til de ulike kundegruppene.

Salgspris
Kraftanskaffelseskostnad, faste priser
Margin ved faste priser
Margin ved porteføljepris 9(Elspot = 15 øre/kWh)

Husholdninger

20,77
16,42
4,35
4,65

Tjenesteytende
næringer

20,72
16,42
4,30
4,13

Industri

20,04
16,42
3,62
3,05

Marginen for salg av kraft til husholdninger og tjenesteytende næring er forholdsvis lik, mens
avstanden øker ned til industrien. Dette kan forklares med ulik volumuttak og forbruksprofil
for de ulike kundegruppene, men også med ulik grad av subsidiering av lokal industri. Under-
søkelsen viser eksempler på industripriser som ligger langt under gjennomsnittet, men dette er
tilfellet i langt mindre grad enn tidligere.

Porteføljemarginene vil naturligvis variere med elspotprisen, men som eksempelet over viser
vil marginene kunne variere forholdsvis mer i forhold til husholdningskunder enn industri-
kunder grunnet ulik porteføljesammensetning. Figuren under illustrerer poenget.

Elspotprisens innvirkning på porteføljemarginen, etter
sluttbrukersegment

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

-4,00

-6,00

-8,00

-10,00

Tjenesteytende næring

Etspotpris

Husholdninger —— Tj.yt.næring ——Industri

Ved en elspotpris på rundt 26 - 27 øre/kWh ser vi at porteføljemarginen blir omtrent lik for
alle sluttbrukersegmentene. Ved elspotpriser over 37 øre/kWh ser vi at husholdningskunder
vil gi en negativ margin, men under slike ekstreme forhold kan en forvente at aktørene setter
opp prisen på standard pristilbudet (som kan endres med 14 dagers varsel).

9 Margin ved porteføljepris tilsvarer forskjellen mellom salgspris og kjøpspris når krafianskaffelsen inkluderer
elspotpriset kraft, og dette forutsetter en antakelse om gjennomsnittlig elspotpris over året.
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Marginutvikling over tid - fastpriskontrakter
eks. egenproduksjon

5.2 Marginutvikling over tid
For å kunne foreta en sammenligning med tidligere års undersøkelser er det nødvendig å gjøre
noen endringer i talloppsettingen. Siden engrosprisen i de foregående undersøkelser ikke har
innbefattet egenpro- . ,
duksjonen, må egen-
produksjon også tas ut
av årets undersøkelse
når det gjelder direkte
sammenligning av fak-
tisk margin. Dermed
øker "sammenlignende
anskaffelsespris" fra
16,42 til 18,73. Videre
må tjenesteytende næ-
ringer og industri slås
sammen til et vektet
gjennomsnitt. Sam- 1994 1995 1996 1997

• El Husholdninger • Industri/næringskunder;
menligner vi deretter
årets tall med tidligere
års undersøkelser ser vi
at marginutviklingen er forskjellig for husholdninger og industri. I årene 1994 - 1996 var
marginen for leveranser til industrien negativ, mens tilsvarende margin for leveranser til hus-
holdninger var positiv. Dette kan tilsi at husholdningskunder subsidierte næringskunder og
kan forklares med at markedsadgangen har vært begrenset for husholdninger i denne perioden.

Fra 1997 ser vi at begge marginer er positive, og at marginene er forholdsvis like for begge
kundegrupper. At marginen til industri/næringskunder fremdeles er lavere enn husholdninger
kan begrunnes med ulik uttaksprofil og volum. Absolutt sett kan det også bemerkes at margi-
nene har økt noe i forhold til tidligere år. Dette kan skyldes flere forhold. Marginen kan ha
vært for lav i tidligere år i forhold til risikoeksponeringen, eller at færre leverandører subsidie-
rer sine kunder slik at gjennomsnittsprisen til sluttbrukere øker. En annen årsak kan være at
konkurransen fremdeles ikke fungerer, slik at leverandørene ikke tvinges til å sette ned prisen.
Antakeligvis er det en kombinasjon av alle faktorer. Det vil uansett være interessant å følge
utviklingen for faktisk margin over tid, og da bør også egenproduksjon tas med i betraktnin-
gen. Like interessant er det å analysere markedsmarginen.

5.3 Markedsmargin
Første trinn på veien mot å finne markedsmarginen er å etablere en pris som skal regnes som
markedspris på kraft. Det er flere metoder som kan benyttes for å beregne hvilken innkjøps-
pris en leverandør må regne med for å dekke opp sitt antatte salg. Det er nødvendig å gjøre
visse forutsetninger om forbruksprofil hos kundene, samt oppdekningsmuligheter i de ulike
markedene for det ønskede volum. For å forenkle regnestykket forutsettes det her at industri
har flatt forbruk over året, mens husholdninger og tjenesteytende næringer har en normal for-
bruksprofil. Det antas at det bilaterale terminmarkedet har priser som noenlunde gjenspeiler
elterminmarkedet på NordPool. Dermed antar vi at en kraftleverandør kan dekke opp sitt salg
gjennom å kjøpe terminkontrakter gjennom ett år som gir full dekning i henhold til den antatte
forbruksprofil.

17



Kraftmarkedsundersøkelse pr J.juti

NordPools terminpriser10 for levering ett år fremover gir en markedspris for kjøp av kraft for
formidling til husholdninger og tjenesteytende næringer på 17,0 øre/kWh. For industri, med
flatt forbruk, blir markedsprisen 16,6 øre/kWh. Dette gir markedsmarginer for de ulike kun-
degruppen som vist i tabellen nedenfor.

Salgspris (faste priser)
Markedspris august (april)
Markedsmargin august (april)
Faktisk margin

Husholdninger
20,77

17,0 (24,0)
3,77 (- 3,23)

4,35

Tjenesteytende næringer
20,72

17,0(24,0)
3,72 (-3,28)

4,30

Industri
20,04

16,6(23,1)
3,44 (-3,06)

3,62

Tabellen viser at markedsmarginen i august for industrien er relativt identisk med den faktiske
marginen, mens den ligger noe under når det gjelder husholdninger og tjenesteytende næring.
Sammenligner vi med april ville en ny kraftleverandør i markedet, som baserte seg på opp-
dekning via terminmarkedet, kunne regne med en negativ margin da markedsprisen på kraft
ett år fremover lå på henholdsvis 24 øre/kWh for kraft til kunder med JIP-profil og 23,1
øre/kWh for industrikunder (flatt uttak). Dette viser at markedsmarginen vil kunne svinge en
god del i forhold til den faktiske marginen. Utviklingen i terminmarkedet viser også en stor
prisvariasjon over året, slik at beregningstidspunktet for en markedspris er vesentlig for sam-
menligningsformål.

5.4 Prisutvikling over tid
En oversikt over prisutviklingen fra begynnelsen av 1996 til i dag illustrerer hvordan markedet
har reagert på den stramme energisituasjonen vi opplevde i vinter. Etter at situasjonen nå har
normalisert seg igjen
tilsigsmessig ser vi at Kraftpriser til husholdninger
prisene også synker. Ta-
bellen under viser priser
inklusive og eksklusive
avgifter. Tallene har ikke
blitt vektet med kon-
sumprisindeksen.

Denne undersøkelsen er
foretatt blant de 50 stør-
ste leverandørene i lan-
det. Tidligere års under-
søkelser har omfattet
hele bransjen, og tallene
kan derfor ikke direkte
sammenlignes. Likevel omfatter undersøkelsen over 80% av det totale volumet til sluttbrukere
i Norge (alminnelig forsyning), så tallene burde være forholdsvis representative.

01.01.96 01.10.96 01.01.97 01.06.97

10 Datert medio august, vektet med justert innmatningsprofil (JIP) i Oslo Energi Nett for 1995.
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Dato
1. januar 1996

1. oktober 1996
1. januar 1997

1. juni 1997

Kraftpris til husholdninger11

Eksklusive avgifter
17,80
21,80
24,70
20,77

Inklusive avgifter1^
28,41
33,33
37,29
32,46

Det er interessant å kartlegge i hvilken grad høy pris, samt stor spredning i prisnivå i ulike
deler av landet, spiller inn når det gjelder antall skifter av kraftleverandør, og hvilken trend vi
ser fremover. Disse problemstillingene vil bli drøftet i neste kapittel.

11 Priser for 1996 og 1. januar 1997 er standard pristilbud for alle husholdningskunder. Eventuelle kontraktspriser
er ikke medtatt. Prisen for 1. juni 1997 er gjennomsnittlig pris for levering til husholdningskunder for de 50 stør-
ste leverandørene, inkludert både kunder på vanlig standardtilbud og kontraktskunder.
12 Elektrisitetsavgiften økte fra 5,30 øre/kWh i 1996 til 5,62 øre/kWh i 1997.
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6. Erfaringer fra sluttbrukermarkedet
NVE har i tillegg til den generelle markedsundersøkelsen foretatt to spesialundersøkelser, i
henholdsvis april og juli, med fokus på sluttbrukermobilitet13. De 40 største distribusjons-
netteierne ble kontaktet med spørsmål om hvor mange kunder som hadde skiftet kraftleveran-
dør, hvor mange kunder det var totalt i nettet, hvor stor andel av kundene den dominerende
kraftleverandøren hadde samt hvilket standard pristilbud som ble tilbudt. Dominerende kraft-
leverandør vil si den leverandør i nettet som har høyest markedsandel. Gjennomgående er
denne aktøren identisk med, eller har eier- eller kontraktsmessig binding til, den tradisjonelle
leverandøren i et område. Slik sett vil for eksempel Oslo Energi AS være den dominerende
aktøren i nettet som eies og drives av Oslo Energi Nett AS.

6.1 Sammenhengen mellom pris og skifte av strømleverandør
Samtaler med kraftleverandørene viser at kraftpris er et sterk intensiv for å skifte leverandør,
men det er antakelig også andre årsaker. Markedet for husholdningskunder er fremdeles rela-
tivt ungt, og de aktørene vi ser i markedet er antakeligvis hovedsakelig aktive konsumenter
som ønsker å prøve mulighetene i et nytt marked, snarere enn et representativt gjennomsnitt
av den generelle kundemassen. Dette vil en kunne anta at endrer seg, siden trenden er at flere
og flere nå skifter leverandør. Dermed vil også presset på prisene antakelig øke. Standardav-
viket for prisene ved standard pristilbud forut for kvartalsskiftet i april var 4,1 mens det for
juli var sunket til 3,2.

6.2 Sterk økning i antall leverandørskifter
Undersøkelsen omfatter 1,5 av ca. 2 millioner husholdningskunder i Norge, eller ca. 75% av
befolkningen. Dermed kan en ved å skalere opp tallene fra utvalget si noe om situasjonen for
hele befolkningen.

40 største
Skalert opp for hele landet

Antall skif-
ter 7.april

3225
4225

Antall skifter
7. Juli

5427
7109

Antall kunder med annen leve-
randør enn den dominerende i

nettet
10631
13926

Den 7. april var antall leverandørskifter 4200. Neste kvartalsskifte byttet 7100 kunder leve-
randør. Dette tilsvarer en økning fra april til juli på 68%. Samtidig er antall kunder som har en
annen kraftleverandør enn den dominerende i nettet (dvs. tradisjonelle leverandør) kommet
opp i 13900. Av disse har hele 81% foretatt skiftet de siste to kvartalene. Tallene tyder på alle
måter på at markedet for husholdningskunder er i ferd med å ta av. Selv om det ikke er noe
mål i seg selv å få mange leverandørskifter, tyder prisforskjeller på at det er ennå et stykke
igjen før trenden burde avta, gitt at markedet fungerer.

Figuren under illustrerer utviklingen fra husholdningsmarkedet ble åpnet i 1995 til i dag. 1995
var det første året husholdninger (og småkunder) kunne skifte leverandør uten timesmåler.
Kunden måtte betale et gebyr på 246 kroner for å skifte leverandør, og samtidig måtte en leve-

13 Sluttbrukernes bevegelighet til å skifte kraftleverandør.
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Markedsutvikling for husholdningskunder
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randør betale 4000 kroner for å komme inn i et nytt nettområde (hele markedet består av i
overkant av 200 nett). I 1997 ble alle gebyrer fjernet slik at det nå er gratis å skifte leverandør.

6.3 Delmarkeder og markedsandeler
Det norske kraftmarkedet for husholdninger består egentlig av over 200 delmarkeder fordi
hvert distribusjonsnett måles- og avregnes separat. NVE søker å åpne disse, samt gjøre de
forskjellige nettene mest mulig transparente, slik at markedet fremstår som ett nasjonalt mar-
ked. Siden totalmarkedet er summen av alle delmarkedene er det interessant å se på hvilken
markedkonsentrasjon vi finner i de ulike delmarkedene. Ved å trekke antall kunder som har en
annen leverandør enn den største fra den totale kundemassen, finner vi gjennomsnittlige mar-
kedsandelen til den dominerende aktøren. Den 7. juli ligger denne andelen på 99,3%, en ned-
gang på 0,3% fra 7.april hvor tilsvarende markedsandel var 99,6%.

Fremdeles er markedsandelen i disse delmarkedene langt høyere enn i andre bransjer, og det
er vanskelig å se at en slik høy markedsandel vil kunne vedvare over tid, gitt at prisdifferanse-
ne og marginene er store. Variasjonene mellom de enkelte delmarkedene er store. En håndfull
aktører har fremdeles 100% markedsandel i et nett, mens andre ligger nede i 99% og noen på
98%. En interessant observasjon er at det nettområdet hvor markedskonsentrasjonen er lavest
er Drammen Energinett, hvor nettet er skilt ut i en egen juridisk enhet direkte under kommu-
nen. Spranget fra nest laveste til laveste markedsandel for dominerende aktør er stort: 98,3%
til 93,5%. Dette kan tilsi at selvstendige nettselskaper har en positiv innvirkning for å få til et
velfungerende marked.

Høyeste pris i et nettområde den 7.juli var 39,6 øre/kWh (standard pristilbud) mot 41,25
øre/kWh i april. Tilsvarende tall for laveste pris er henholdsvis 23,6 øre/kWh i juli mot 23,5

22



Krajtrnarkedsundersøkelsepr l.juti 199/

øre/kWh i juli. Prisene nevnt her er inklusive alle avgifter. Selv om prisnivået er på vei ned-
over er det derfor fremdeles mye å spare for kunder med høy pris.

Markedsandel for dominerende aktør relatert til prosentvis andel av totalbefolkningen i tilhørende
nett
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Figuren over viser at 20% av strømkundene bor i områder hvor markedsandelen for den do-
minerende kraftleverandøren i nettet er under 99%. Den viser også at selv om den tradisjo-
nelle leverandøren fremdeles har en totalt dominerende posisjon i det enkelte nettområde er
det bare rundt 10% av kundene som bor i nett der ingen har skiftet leverandør.
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7. Oppsummering
Norges vassdrags- og energiverks årlige kraftmarkedsundersøkelse er et viktig bidrag i NVEs
arbeid med tilsyn av kraftmarkedet. Store marginer, stor spredning i prisbildet eller store for-
skjeller mellom ulike kundekategorier kan tilsi at markedet ikke fungerer etter intensjonen,
noe som er viktige signaler i myndighetenes arbeid med å tilrettelegge for markedsbasert om-
setning av kraft.

Årets undersøkelse ønsker å rette fokus på hele verdikjeden, blant annet for å kunne vurdere
størrelsen på de ulike sluttbrukersegmentmarginene. Dette har sammenheng med vinterens
spesielle situasjon der prisene steg langt høyere enn tidligere. På våren har prisene i engros-
markedet sunket igjen, og NVE ønsker å kartlegge om denne prissenkningen får gjennomslag
helt ned til sluttbruker. Videre er det ønskelig å følge utviklingen blant husholdningskunder
og i hvilken grad de benytter seg av de muligheter kraftmarkedet gir til å skifte leverandør. En
vinter med stor mediafokus på kraftpriser og kraftmarkedet skulle tilsi at flere benytter seg av
markedet nå enn på samme tidspunkt i fjor.

Figuren under illustrerer kraftflyten fra leverandør til sluttbruker, med priser og volum som
ligger til grunn for undersøkelsen.

Volum v Pris
Kraftanskaffelse 62,4 16,42

Egenproduksjon
Fastpriskontrakter
Elspot/Elspotkontrakter

23.3 14,6
21.4 18,9
13,6

Kraftsalg til sluttbruker

Husholdninger
Tjenesteytende næring
Industri

Volum
48,7

27,6
14,5
6,5

Pris
20,67

20,77
20,72
20,04

Margin
4,25

4,35
4,3

3,62

Volum
Tap, engros, elspot 13,8

Marginutvikling over tid - fastpriskontrakter
eks. egenproduksjon

Et velfungerende marked er betegnet
av at aktørene kun sitter igjen med
en "normal" avanse, eller margin, [
som skal dekke faste kostnader og
andre driftskostnader (for eksempel
kostnader forbundet med markedsfø-
ring, kundebehandling, administra-
sjon osv.). Avansen skal relateres til
risikoen som finnes i markedet. Den
faktiske marginen viser hva de eks-
isterende leverandørene kan tjene på
bakgrunn av historiske oppdeknings-
strategier og kontraktsinngåelsen En
markedsmessig margin vil derimot si
noe om hvilken margin en leverandør kunne ha hatt ved å dekke seg opp 100% i markedet en
gitt dato. Figuren over viser utviklingen i den faktiske marginen (eksklusive egenproduksjon)
fra 1994 og til i dag.

1994 1995 1996 1997

D Husholdninger • Industri/næringskunder
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En oversikt over prisutviklingen fra begynnelsen av 1996 til i dag illustrerer hvordan markedet
har reagert på den stramme energisituasjonen vi opplevde i vinter. Etter at situasjonen nå har

, normalisert seg igjen tilsigsmessig ser
vi at prisene også synker. Figuren til
venstre viser priser inklusive avgifter.
Tallene har ikke blitt vektet med kon-
sumprisindeksen.

Kraftpriser til husholdninger

01.01.96 01.10.96 01.01.97 01.06.97

NVE har i tillegg til den generelle mar-
kedsundersøkelsen foretatt to spesial-
undersøkelser, i henholdsvis april og
juli, med fokus på sluttbrukermobili-
tet14.

Den 7. april var antall leverandørskifter
4200. Neste kvartalsskifte byttet 7100 kunder leverandør. Dette tilsvarer en økning fra april til
juli på 68%. Samtidig er antall kunder som har en annen kraftleverandør enn den dominerende
i nettet (dvs. tradisjonelle leverandør) kommet opp i 13900. Av disse har hele 81% foretatt
skiftet de siste to kvartalene. Tallene tyder på alle måter på at markedet for husholdningskun-
der er i ferd med å ta av.

Ved å trekke antall kunder som har en annen leverandør enn den største fra den totale kunde-
massen, finner vi gjennomsnittlige markedsandelen til den dominerende aktøren. Den 7. juli
ligger denne andelen på 99,3%, en nedgang på 0,3% fra 7.april hvor tilsvarende markedsandel
var 99,6%.

Høyeste pris i et nettområde den
7.juli var 39,6 øre/kWh (standard
pristilbud) mot 41,25 øre/kWh i
april. Tilsvarende tall for laveste pris
er henholdsvis 23,6 øre/kWh i juli
mot 23,5 øre/kWh i juli. Prisene
nevnt her er inklusive alle avgifter.
Selv om prisnivået er på vei nedover
er det derfor fremdeles mye å spare
for kunder med høy pris.

Publikasjonen er også tilgjengelig
via internet. Adressen er:

Hovedserver: http://www.nve.no
Kraftmarkedsundersøkelsen: http://www.nve.no/kraftmarked/markedsanalyse/index.html

14 Sluttbrukernes bevegelighet til å skifte kraftleverandør.
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NVE
NORGES VASSDRAGS-
OG ENERGIVERK Markedsundersøkelsen 1997

Dette svarskjema sendes inn i utfylt stand via faks senest tirsdag 27. mai til
NVE/Enøk- og markedsavdelingen ved Ann-Kristin Hjelle, faksnr: 22 95 90 81

Generelle opplysninger

Kraftleverandørnavn:

Kontaktperson:

Telefonnummer: Telefaksnummer

Kraftkjøp
Forventet fysisk anskaffelse av kraft etter kategori

Kategori GWh % andel ,"• Kommentar

Egenproduksjon
Fastpriskontrakter
Kontrakter knyttet opp mot elspotpris
Forventet kjøp i Elspotmarkedet
Totalt kraftkjøp:

Alle priser skal oppgis eksklusive mva. og el-avgift.

Kraftsalg
Forventet fysisk salg av kraft etter kategori

Husholdninger GWh Gj.sn.pris % andel' Kommentar

Flytende pris (ikke tilknyttet elspot)
Fastpriskontrakter
Kontrakter knyttet opp mot elspotpris
Sum kraftsalg til husholdninger:

Tjenesteytende na^ringer GWh Gj.sn.pris % andet Kommentar

Flytende pris (ikke tilknyttet elspot)
Fastpriskontrakter
Kontrakter knyttet opp mot elspotpris
Sum kraftsalg til tj. næringer:

Industri

Flytende pris (ikke tilknyttet elspot)
Fastpriskontrakter
Kontrakter knyttet opp mot elspotpris
Sum kraftsalg til industri:

GWh Gj.sn.pris % andel Kommentar

Totalt kraftsalg
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Skjemaforklaring
Krafimarkedsundersøkelsepr ].juli 1997

Skulle det være behov for ytterligere informasjon kan Magnus Køber kontaktes enten pr. telefon: 22 95 91
46, eller via e-mail: magnus@nve.no

Det er kun FYSISK
kraft som omfattes
av spørreunder-
søkelsen. Ikke finan-
sielle prissikrings-
kontrakter.

Fastpriskontrakter er
leveringsavtaler der
prisen ikke kan end-
res med mindre enn
tre månders varsel.
Erfaringsmessig er
hovedtyngden av
kontraktene her av
ett års varighet.

Med flytende pris
menes leverings-
avtaler der prisen
kan endres med
under tre måneders
varsel, og hvor pri-
sen ikke er direkte
knyttet opp mot
elspotprisen.
Den gamle H4 -
tariffen ville typisk
falle inn under denne
kategorien.

NYE
NORGES VASSDRAGS-
OGEN&KIV&IK Markedsundersøkelsen 1997

Dene svarskjema sendes inn i utfylt stand via faks senest tirsdag 27. mai til
NVE/Enek- og markedsavdelingen ved Ann-Kristin Hjelle, faksnr: 22 95 90 81

f Generelle opplysninger

rqftleverandømavB?

Kohlaktperson:

Telefonnummer: Telefaksnummer

Kraftk^p«tø
ForvenfgFfysisklifpkaffelse av kraft etter

'• Kategori

Egenproduksjon
Fastpriskontrakter
Kontrakter knyttet opp mot elspotpris
Forventet kjøp i Elspotmarkedet
Totalt kraftkjep:

GWk N' % andel Kommentar

Alle priser skal oppgiseksklusivemva. og el-avgift.

Kraftsalg
Forventet fysisk salg av kraft etter

\Husholdninger "

Fjvtpndp nr(<sftkkK tilknyttet elspot)
/*Fastpriskontrak~i2r\.
^Kontrakter knyttpdpp mot elspotpris

Sum krattsalgtil husholdninger:

GWk Gptttpris % andet Kommentar
, —Uår

" Tjenesteytende naaringer
"" Alle priser skal oppgtseksklusivcmva. og el-avgi/i.

GWk Gj.SH.pris % andel Kommentar

__y^F[yiénd
~~^~£aslEri

iénde pris (ikke tilknyttet elsspDA

Kontrakter knyttet opp mol elspotpris
Sum kraftsalg til tj . næringer:

Industri

Flytende pris (ikke tilknyttet elspot)

Allepnser skal oppgistksklusivemva. og el-avgift.
GWk 'Gj.sn.pris % andel Kommentar

£
.ontrakler knyttet opp mot elspotpr,

krafKaljj til industri:

Totalt kraftsalg

Alle pnser skal oppgiseksklusivemva. og el-avgift.

Navn på selskapet
som leverer kraften.

Her angis hvor stor
andel av kontrakts-
typene som ved inn-
gåelsestidspunktet
var av en varighet på
ett år eller kortere. I
1996 var 43% av
totalvolumet i denne
kategorien av en
varighet på 0-1 år.

Eventuelle kom-
mentarer kan føres
opp her.

Typiske avtaler vil
her være ren spot-
kraftformidlingog
varianter av denne.

^ . ^ c . - - : - r - - ; - : ~ - i ^

Annet:

Konsesjonkraft skal plasseres i den kategorien som best beskriver vilkårene mellom den konsesjons-
kraftsmottakende kommune og kraftleverandøren.
Kraftintensiv industri holdes utenfor undersøkelsen.
Tap: Differansen mellom totalt kraftkjøp og totalt kraftsalg betraktes som salg av tapsenergi til netteier.
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