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Sammendrag
Ny økonomisk regulering av nettvirksomheten trådte i kraft fra 1. januar 2007.
I NVE dokument 11/2008 foreslår NVE endringer i forskriftens kapittel 7, 8 og 11.
Fra og med 1. januar 2007 har selskapenes inntektsrammer blitt fastsatt på bakgrunn av
kostnader fra to år tilbake i tid. Dette har gjort det nødvendig å kompensere selskapene
for tidsetterslep i inntekter for investeringer. Dette har vært gjort ved hjelp av en
sjablongmessig årlig engangskompensasjon, som har blitt beregnet på bakgrunn av
investeringer to år tilbake i tid. Endringene i kapittel 7 og 8 innebærer at investeringer blir
kompensert uten forsinkelser. Nettselskapene skal fra og med 2009 hente inn inntekter
som tilsvarer avskrivninger og avkastning knyttet til anleggsmassen per 31. desember
2009. Avviket fra inntektsrammegrunnlaget skal komme som et tillegg til / fradrag fra
selskapenes årlige inntektsramme.
I en overgangsperiode på to år vil selskapene i tillegg bli kompensert ved hjelp av en
justeringsparameter. Parameteren som multipliseres med referanserenta justeres
imidlertid fra 1,6 til 1,46.
Alle høringsinstansene som har kommentert forslaget har støttet endringene i
kontrollforskriften kapittel 7 og 8. Et par instanser anfører imidlertid at fjerningen av
tidsetterslepet medfører en reduksjon i verdien på eksisterende anlegg.
Å gå fra en regulering med tidsetterslep i inntektene knyttet til investeringer, til en
regulering uten dette, reduserer tidsperioden for inntjening fra eksisterende anlegg. Selv
om tidsetterslepet i inntektene er forsøkt kompensert via forskjellige ordninger, bygger
disse kompensasjonene på forutsetninger om at inntektene skal beholdes utover
anleggenes levetid. NVE ønsker å se nærmere på om dette kan redusere selskapenes
mulighet til å oppnå rimelig avkastning på investeringer som er foretatt i perioden
2002-2007 (2003-2007 for Statnett SF). NVE vil i 2009 vurdere om det er behov for å
foreta endringer i forhold til dette.
Det er ikke kommet inn merknader som gjør det nødvendig å endre ordlyden i utkastet til
endringsforskrift i kapittel 7 og 8.
Det er også foreslått endringer i forskriftens kapittel 11. Bestemmelsene i dette kapittelet
regulerer årlig inntektsramme for systemansvarlig nettselskap. NVE har gjennom
forslaget harmonisert fastsettelsen av systemansvarlig nettselskap sin inntektsramme slik
at normandelen for de forskjellige kostnadselementene i inntektsrammen blir den samme.
Høringsinstansene som har kommentert forslaget til endringer i kapittel 11 støtter
forskriftsendringen. Det er imidlertid kommet inn kommentarer knyttet til fastsettelsen av
normen som skal benyttes for å måle systemansvarskostnadene og tidsperioden for
normens varighet. Statnett SF mener på sin side at en normperiode på fem år gir Statnett
SF betydelig risiko, mens EBL er opptatt av at normen skal fastsettes slik at den
gjenspeiler de reelle kostnadene ved systemansvaret. NVE bemerker at endringen vil
redusere risikoen til Statnett SF, og at normen årlig skal vurderes på bakgrunn av
eventuelle spesielle forhold. NVE mener også at metoden for fastsettelse av normen for
systemansvaret gjenspeiler systemansvarskostnadene på en hensiktsmessig måte.
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Det er ikke kommet inn merknader som gjør det nødvendig å endre ordlyden i utkastet til
endringsforskrift i kapittel 11.
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1 Innledning
NVE har gått gjennom høringsuttalelsene som har kommet inn og vurdert disse. Det har
spesielt blitt lagt vekt på om høringsuttalelsene presenterer nye argumenter som NVE
ikke har vurdert da forslaget ble utarbeidet. NVE har foretatt en helhetlig vurdering av
høringsuttalelsene.
Endringer i kontrollforskriften er vedtatt i medhold av forskrift av 12. juli 1990 om
produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.
(energilovsforskriften) §§ 4-4 bokstav b og 7-1bokstab b, jfr. energiloven § 7-6.
Kapittel 2 i dette dokumentet inneholder en gjennomgang av generelle merknader til de
foreslåtte endringene i kontrollforskriftens kapittel 7, 8 og 11, samt NVEs vurderinger av
disse. NVE har forsøkt å holde kommentarer som ikke berører selve forskriftsendringen
utenfor gjennomgangen. Enkelte av disse merknadene er likevel nevnt og kommentert.
Kapittel 3 gir en oversikt over bestemmelser i forskriften som er vedtatt 15. desember
2008. I kapittel 4 finnes referanser, mens det i kapittel 5 er en liste over høringsinstanser
som har kommet med uttalelser.

2 Høringsinstansenes syn og
NVEs vurdering
2.1 Kapittel 7. Generelt om inntekter for
nettvirksomheten
2.1.1 Endringer foreslått i kapittel 7
§ 7-3. Kostnader som kan dekkes inn som et tillegg til årlig inntektsramme
”Kostnader ved kjøp av nettjenester fra andre nettselskap, kostnader ved leie av
andre nettselskap sine anlegg med inntektsramme, kapitalkostnader knyttet til årets og
fjorårets investeringer, justert for anlegg uten økonomisk verdi som pga. tidsetterslepet i
kostnadsgrunnlaget medgår i beregningsgrunnlaget for årets inntektsramme, samt
innbetalt eiendomsskatt, kan dekkes inn som et tillegg til årlig inntektsramme.”

2.1.2 Høringsinstansenes merknader
De høringsinstansene som har kommentert forslaget er positive til NVEs forslag. De
fleste mener at NVE også bør behandle justeringsparameteren i inntektsrammene for
2007 og 2008 på samme måte som er foreslått for 2009 og 2010. Enkelte av
høringsinstansene hadde ytterligere kommentarer.
BKK Nett AS refererer i sin uttalelse til at NVE i varsel om inntektsramme for 2009 har
korrigert bransjen opp for å kompensere for at kostnadsgrunnlaget som ble benyttet i
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vedtak om inntektsramme for 2007 var for lavt. Selskapet mener at denne korrigeringen
også fjerner tidsetterslepet i øvrige kostnader. BKK Nett AS undres derfor over hvorfor
NVE kun foreslår å fjerne tidsforsinkelsen knyttet til investeringer gjennom forskriften.
Selskapet mener at det er ulogisk at de forskjellige elementene i kostnadsgrunnlaget har
forskjellig status i forskriftssammenheng.
BKK Nett AS mener i tillegg at forslaget til forskriftstekst er unødvendig og
kompliserende. Selskapet har på den bakgrunn foreslått at den relevante delen av teksten
endres til:
”… kapitalkostnader knyttet til relevant endring i avskrivninger og bokført verdi på
grunn av tidsetterslepet i kostnadsgrunnlaget, …”.
BKK Nett AS foreslår også en tekst som kan benyttes dersom alle elementer i
inntektsrammen skal behandles på samme måte.
Statnett SF er i prinsippet for bortfall av tidsetterslep på nye investeringer. Statnett SF
påpeker imidlertid at den foreslåtte endringen medfører en negativ konsekvens for
Statnett SF sine eksisterende anlegg. Årsaken til det er at selskapets tillatte inntekter vil
beregnes på et eldre kapitalgrunnlag med lavere bokført verdi og eventuelt lavere
avskrivninger. Forventet nåverdi av inntektsrammen i forslaget vil derfor være betydelig
lavere enn i dagens regulering, med to års tidsetterslep.
Statnett SF finner dette spesielt uheldig for investeringer som er idriftsatt i perioden 20032007 for Statnett SF, og 2002-2007 for øvrige selskaper. Selskapet påpeker at NVE ved
overgangen til forrige reguleringsperiode etablerte et prinsipp om at effektive
investeringer i forventning skal gi en rimelig avkastning over tid. Investeringene som har
vært foretatt i denne perioden er gjennomført med en forventning om et tidsetterslep i
inntektene. Når tidsetterslepet fjernes vil også muligheten til å oppnå rimelig avkastning
på investeringene som er foretatt i perioden fjernes. Statnett SF mener derfor at NVE må
kompensere selskapene for bortfall av tidsetterslep for investeringer som er foretatt siden
starten av forrige reguleringsregime, slik at det også blir mulig å oppnå en rimelig
avkastning på effektive investeringer som er foretatt i denne perioden.
Energibedriftenes Landsforening (EBL) nevner også at forslaget er noe negativt for
verdien på eksisterende anlegg.

2.1.3 NVEs vurdering
Kostnadsgrunnlaget som ble benyttet i vedtak om inntektsramme for 2007 avvek fra
faktiske kostnader for 2007 på bransjenivå. NVE korrigerte derfor kostnadsnormene i
varsel om inntektsramme for 2009. Korrigeringen har ikke til hensikt å fjerne
tidsetterslepet i selskapenes kostnadsgrunnlag, men å sørge for at inntektene for bransjen
som helhet ikke blir uhensiktsmessig høye/lave. Tiltaket gjøres for å sikre at den veide
avkastningen på investert kapital for bransjen som helhet, på sikt skal være på nivå med
reguleringens referanserente. Selskapenes kostnadsgrunnlag for det enkelte år skal fortsatt
fastsettes på bakgrunn av innrapporterte regnskapsverdier fra to år tilbake i tid.
Endringen i kontrollforksriften § 7-3 skal fjerne tidsetterslepet i inntekter fra investeringer
på selskapsnivå. Endringen medfører at investeringer genererer inntekter fra det året de
blir satt i drift. Dette gjøres slik at selskapene skal ha mulighet til å oppnå en rimelig
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avkastning på effektive investeringer, og for å sørge for at tidsetterslepet i reguleringen
ikke forstyrrer investeringsincentivene. Forslaget medfører at investeringer ikke normeres
de to første årene av sin levetid. NVE mener at dette isolert sett vil øke
investeringsincentivene, da risikoen knyttet til investeringer reduseres.
Mange av høringsinstansene mener at justeringsparameteren bør legges til
inntektsrammen etter kalibrering også for 2007 og 2008. Forslaget som har vært ute på
høring har virkning fra 1.1.2009, og inntektsrammene for 2007 og 2008 berøres således
ikke av forslaget. Flere selskaper har påklaget NVEs behandling av justeringsparameteren
i vedtak om inntektsramme for 2007. Sakene vil tas opp som en del av den ordinære
klagebehandlingen. NVE ønsker imidlertid å bemerke at korrigeringen av
kostnadsgrunnlaget på bransjenivå, kombinert med at justeringsparameteren legges til
inntektsrammen etter kalibrering for 2009 og 2010, langt på vei vil kompensere bransjen
for at justeringsparameteren har vært inkludert før kalibrering i inntektsrammene for 2007
og 2008.
Statnett SF og EBL anfører at fjerningen av tidsetterslepet medfører en reduksjon i
verdien på eksisterende anlegg. NVE vil undersøke om dette kan redusere selskapenes
mulighet til å oppnå rimelig avkastning på investeringer som er foretatt i perioden
2002-2007 (2003-2007 for Statnett SF). NVE vil primo 2009 vurdere om det er behov for
endringer i forhold til dette.

2.1.4 Konklusjon
Det er ikke kommet inn merknader til kapittel 7 som gir grunnlag for endringer i forhold
til NVEs forslag til endringer..

2.2 Kapittel 8. Fastsettelse av inntektsrammer
2.2.1 Endringer foreslått i kapittel 8
§ 8-5. Tillegg for investeringer
I årlig inntektsramme for årene 2007 til og med 2010, skal det inngå et tillegg for
investeringer. Tillegget fremkommer som tilgang av varige driftsmidler i
nettvirksomheten to år tilbake i tid, inklusive felles fordelte varige driftsmidler,
multiplisert med en faktor bestående av 1,46 ganger med referanserenten for årene 2009
og 2010, og 1,6 ganger med referanserenten for årene 2007 og 2008.

2.2.2 Høringsinstansenes merknader
Statnett SF påpeker at en justeringsparameter på 1,46 multiplisert med referanserenta er
for høy for 2010. Bakgrunnen for dette er at investeringer som ble foretatt i 2008 kommer
inn i selskapenes inntektsgrunnlag fra og med 2009. I beregningen av
justeringsparameterens størrelse er det derimot forutsatt at investeringene ikke kommer
inn i selskapenes inntektsrammegrunnlag før etter to år. Statnett SF påpeker også at
bortfallet av tidsetterslepet fra og med 2009 medfører at justeringsparameteren for 2009
blir for lav.
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2.2.3 NVEs vurdering
NVE er klar over at justeringsparameteren for 2010 er for høy fordi 2008-investeringene
inkluderes i selskapenes inntektsrammer fra 2009. Når det gjelder justeringsparameteren
for 2009, vil den være for lav på grunn av at beregningen av den forutsetter at
tidsetterslepet i inntektene videreføres. NVE mener at det ikke er hensiktsmessig å
korrigere justeringsparameteren nå. Som nevnt over vil NVE vurdere om det er behov for
å gjøre endringer i forhold til dette. I denne vurderingen vil det også tas hensyn til om
selskapene har fått for mye gjennom justeringsparameteren for 2008-investeringene.

2.2.4 Konklusjon
Det er ikke kommet inn merknader til kapittel 8 som gir grunnlag for endringer i forhold
til NVEs forslag til endringer.

2.3 Kapittel 11. Årlig inntektsramme for
systemansvarlig nettselskap
2.3.1 Endringer foreslått i kapittel 11
§ 11-2. Årlig inntektsramme for systemansvarlig nettselskap
For fastsettelsen av årlig inntektsramme for systemansvarlig nettselskap gjelder
kapittel 7, 8, 9, 10 og 12 så langt de passer.
Det gis et årlig tillegg for kostnader knyttet til utøvelsen av systemansvaret.
Kostnadsgrunnlaget knyttet til utførelsen av systemansvaret skal fastsettes med
utgangspunkt i innrapporterte verdier for det aktuelle året. Ved fastsettelse av det årlige
tillegget skal 40 prosent av kostnadsgrunnlaget og 60 prosent av fastsatt kostnadsnorm
for utførelsen av systemansvaret inngå i beregningen. Kostnadsnormen skal i rimelig
grad ta høyde for usikkerhet knyttet til hydrologiske forhold, flaskehalshåndteringen i
andre land, produksjons- og forbruksstrukturen og andre forhold utenfor
systemansvarliges kontroll. Kostnadsnormen for utførelsen av systemansvaret justeres
årlig for endringen i konsumprisindeksen.

2.3.2 Høringsinstansenes merknader
Høringsinstansene som hadde merknader til forslaget til endring i kapittel 11 var positive
til forslaget. Et par av høringsinstansene hadde ytterligere merknader.
EBL støtter NVEs forslag om endring i reguleringen av systemansvarets inntektsramme,
forutsatt at kostnadene ved leveranser av systemtjenester blir riktig verdsatt. Leverandører
eller representanter for disse, bør involveres i prosessen når normkostnaden for
systemtjenester skal fastsettes.
Statnett SF støtter NVEs forslag om å endre metoden for fastsettelse av normkostnaden
for systemansvaret. Statnett SF mener imidlertid at normkostnaden for
systemansvarskostnadene bør fastsettes for en kortere periode. Selv om selskapet ser at
forslaget innebærer redusert risiko for Statnett SF sammenlignet med dagens modell,
mener selskapet at en varighet på fem år og en normandel på 60 prosent likevel påfører
Statnett SF betydelig risiko. Statnett SF mener derfor at en periodelengde på 2-3 år er mer

10

enn lang nok, men anbefaler primært at normen oppdateres årlig. Statnett SF mener at en
tidsperiode på fem år påfører selskapet stor risiko og gir stor sannsynlighet for at normen
blir fastsatt på et urimelig nivå.

2.3.3 NVEs vurdering
Kommentarene til forslag om endring av kapittel 11 knytter seg ikke til selve forslaget til
forskriftsendring, men til fastsettelsen av og varigheten på normen.
NVE vil fastsette normen for systemansvarskostnader for en periode på fem år. NVE har
imidlertid åpnet for at spesielle forhold skal kunne vurderes konkret hvert enkelt år. NVE
mener at dette er tilstrekkelig for å sørge for at normen ikke blir urimelig. NVE bemerker
også at forslaget alt i alt reduserer Statnett SF sin risiko knyttet til
systemansvarskostnader.
Når det gjelder fastsettelsen av normen, vil den settes på samme måte som tillegget i
Statnett SF sin inntektsramme knyttet til utøvelsen av systemansvaret. Det vil si at
normen vil fastsettes på bakgrunn av historiske observasjoner, samt anslag for fremtidige
kostnader. Denne metoden sørger for at normen gjenspeiler systemtjenestekostnadene på
en hensiktsmessig måte. Dersom det på sikt viser seg at normen ikke representerer det
systemansvaret bør koste, vil NVE revurdere normen før perioden på fem år er over.

2.3.4 Konklusjon
Det er ikke kommet inn merknader til kapittel 11 som gir grunnlag for endringer i forhold
til NVEs forslag til endringer.

3 Endringsforskrift
Forskrift om endring i forskrift om økonomisk og teknisk
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer.
Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 15.< desember 2008 med hjemmel i
forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning,
fordeling og bruk av energi m.m. § 7-1, gitt med hjemmel i lov 29. juni 1990 nr. 50 om
produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. § 7-6.
I.
I forskrift av 11. mars 1999 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for
nettvirksomheten og tariffer gjøres følgende endringer:
§ 7-3 skal lyde:
Kostnader ved kjøp av nettjenester fra andre nettselskap, kostnader ved leie av
andre nettselskap sine anlegg med inntektsramme, kapitalkostnader knyttet til årets og
fjorårets investeringer, justert for anlegg uten økonomisk verdi som pga. tidsetterslepet i
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kostnadsgrunnlaget medgår i beregningsgrunnlaget for årets inntektsramme, samt
innbetalt eiendomsskatt, kan dekkes inn som et tillegg til årlig inntektsramme.
§ 8-5 første ledd skal lyde:
I årlig inntektsramme for årene 2007 til og med 2010, skal det inngå et tillegg for
investeringer. Tillegget fremkommer som tilgang av varige driftsmidler i
nettvirksomheten to år tilbake i tid, inklusive felles fordelte varige driftsmidler,
multiplisert med en faktor bestående av 1,46 ganger med referanserenten for årene 2009
og 2010, og 1,6 ganger med referanserenten for årene 2007 og 2008.

§ 11-2 skal lyde:
For fastsettelsen av årlig inntektsramme for systemansvarlig nettselskap gjelder
kapittel 7, 8, 9, 10 og 12 så langt de passer.
Det gis et årlig tillegg for kostnader knyttet til utøvelsen av systemansvaret.
Kostnadsgrunnlaget knyttet til utførelsen av systemansvaret skal fastsettes med
utgangspunkt i innrapporterte verdier for det aktuelle året. Ved fastsettelse av det årlige
tillegget skal 40 prosent av kostnadsgrunnlaget og 60 prosent av fastsatt kostnadsnorm
for utførelsen av systemansvaret inngå i beregningen. Kostnadsnormen skal i rimelig
grad ta høyde for usikkerhet knyttet til hydrologiske forhold, flaskehalshåndteringen i
andre land, produksjons- og forbruksstrukturen og andre forhold utenfor
systemansvarliges kontroll. Kostnadsnormen for utførelsen av systemansvaret justeres
årlig for endringen i konsumprisindeksen.

4 Referanser
NVE-dokument 11/2008, Forslag til endring i forskrift nr. 302 om økonomiske og teknisk
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, høringsdokument oktober
2008

5 Liste over høringsinstanser med
uttalelser
Agder Energi Nett AS
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
BKK Nett AS
EB Nett AS
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EBL – Energibedriftenes Landsforening
Eidsiva Nett AS
EL & IT Forbundet
Energibrukerne – Norske energibrukeres forening
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Hafslund Nett AS
HSH – Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Justis- og politidepartementet
Konkurransetilsynet
KS Bedrift
Landbruks- og matdepartementet
LO – Landsorganisasjonen i Norge
Lyse ELNett AS
NTE – Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Nett AS
Norsk Hydro ASA
Skagerak Nett AS
Skånvik Ølen Kraftlag
Statnett SF
Troms Kraft Nett AS
Utenriksdepartementet
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Denne serien utgis av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Utgitt i Dokumentserien i 2008
Nr. 1

Kjersti Halmrast, Ingunn Bendiksen Åsgård (red.) Styrende dokumenter for tilsyn og reaksjoner (85 s.)

Nr. 2

Inger Sætrang: Statistikk over nettleie i regional- og distribusjonsnettet 2008 (54 s.)

Nr. 3

Lars-Evan Pettersson: Flomberegning for Vansjø og Mosseelva (16 s.)

Nr. 4

Erik Holmqvist, Lars-Evan Pettersson: Flommen på Sør- og Østlandet januar 2008 (24 s.)

Nr. 5

Inger Sætrang: Oversikt over vedtak og utvalgte saker.
Tariffer og vilkår for overføring av kraft i 2007 (16 s.)

Nr. 6

André Soot: Flomberegning for Hellelandselva. Flomsonekartprosjektet. (25 s.)

Nr. 7

Toril Naustvoll Gange, Roar Kristensen (red.) Forslag til endring i forskrift om systemansvaret
i kraftsystemet. Høringsdokument juni 2008 (13 s.)

Nr. 8

Toril Naustvoll Gange, Jørund Krogsrud, Hege Bøhler: Forslag til endring i forskrift om måling
og avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.
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