Veiledning - kraftprisstatistikk for sluttbrukermarkedet
Statistikken måler kraftprisene for hele kvartalet. All kraft som fysisk handles av egen eller deleid kraft
skal inkluderes i skjema. Vi gjør oppmerksom på at alle volum som skal inn i skjema er hovedsakelig
knyttet til de konkrete volum som er anmeldt innenlands til Statnett/Nord Pool og fysisk solgt i løpet av
kvartalet.
Energiverket skal oppgi hvor mye kraft de har solgt og til hvilken gjennomsnittspris, inndelt etter ulike
kunde- og kontraktskategorier.
Avgifter
Alle priser skal oppgis eksklusive merverdiavgift og forbruksavgift på elektrisitet. Kostnader knyttet til
elsertifikatordningen skal inkluderes i prisen.
Mengde enheter (MWh)
Alle volum skal oppgis i megawattimer (MWh). Volumene i statistikken skal kun omfatte det energiverket
har levert i løpet av kvartalet. Det skal rapporteres bruttoposisjoner.
Gjennomsnittpris (Øre/kWh)
Gjennomsnittspris skal oppgis i øre per kilowattime (øre/kWh), med en desimal. Alle priser skal være
eksklusive offentlige avgifter og inklusive eventuelle fastbeløp.

Kundekategorier
Kundekategoriene er basert på Standard for næringsgruppering (SN2007), som er nærmere beskrevet på
http://www.ssb.no/sn2007/. Hovedformålet med standarden er å gi regler og retningslinjer for
næringsklassifisering og entydige definisjoner av statistiske enheter.

Husholdninger
Inkluderer husholdninger, hytter og fritidshus, samt jordbruk, skogbruk og fiske (1-3).
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Varehandel; reparasjon av motorvogner
Transport og lagring
Overnattings- og serveringsvirksomhet
Informasjon og kommunikasjon
Finansierings- og forsikringsvirksomhet
Omsetning og drift av fast eiendom
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Forretningsmessig tjenesteyting
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Undervisning
Helse- og sosialtjenester
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
Annen tjenesteyting
Lønnet arbeid i private husholdninger
Internasjonale organisasjoner og organer

Industri m.v. utenom treforedling og kraftintensiv industri
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Bergverksdrift og utvinning
Omfatter industri som ikke er nevnt i kategorien kraftintensiv industri
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet
Bygge og anleggsvirksomhet

Kraftintensiv industri
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20.1
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Produksjon av papirmasse, papir og papp
Produksjon av kjemiske råvarer, gjødsel og nitrogenforbindelser, basisplast og syntetisk
Produksjon av jern og stål, samt ferrolegeringer
Produksjon av ikke-jernholdige metaller

Kontraktskategorier

Fastpriskontrakter
Alle kontrakter hvor prisen er fast, eller knyttet til en fast prisbane, anses som fastpriskontrakter.
Kontrakter som justeres med jevne mellomrom ved hjelp av en prisindeks, regnes som fastpriskontrakter.
Kontrakter tilknyttet elspotprisen
Alle kontrakter hvor prisen er avledet av elspotprisen. Under denne kategorien kommer blant annet
kontrakter hvor prisen følger elspotprisen, men hvor energiverket legger til et påslag i prisen. Også
kontrakten tilknyttet elspotprisen med pristak kommer inn under denne kategorien. Både pristak og
påslaget skal inkluderes i gjennomsnittsprisen.
Variabel pris kontrakter
Kunden betaler her en varierende kraftpris gjennom året - normalt med høyere pris om vinteren enn om
sommeren. For eksempel har de fleste mindre bedrifter i dag standard T4 tariff og husholdningene har H4
tariff. Denne kontraktstypen vil i stor grad følge prisutviklingen i kraftmarkedet. Normalt innebærer dette
prisjustering noen ganger i året. I følge retningslinjer fra Norges vassdrags- og energiverk kan justeringer
av tariff med flytende pris skje med minimum 14 dagers varsel.
Kontrakter med priser ikke bestemt av marked
Priser som ikke er avgjort av markedet, det vil si kontrakter hvor kraft selges til selvkost og hvor staten
eller kommunen har fastsatt en pris som er lavere eller høyere en det markedet er villig til å betale for
kraften til de aktuelle betingelsene. Under denne kategorien kommer blant annet konsesjonskraft.

