
H
Ø

R
IN

G
S

D
O

K
U

M
E

N
T

1    
2012

Forslag til endringer 
i kontrollforskriften
NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader 
og mer-/mindreinntekt



Forslag til endringer i forskrift nr. 
302 om økonomisk og teknisk 

rapportering, inntektsramme for 
nettvirksomheten og tariffer 

Endringer vedrørende NVE-renten, håndtering av 
FoU-kostnader, mer-/mindreinntekt, m.m. 

Høringsdokument juni 2012 

Norges vassdrags- og energidirektorat 
2012 



Dokument nr 1 2012 

Forslag til endringer i forskrift nr. 302 

Utgitt av: 

Redaktør: 

Forfattere: 

Trykk: 
Opplag: 

Forsidefoto: 

Sammendrag: 

Emneord: 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

Tore Langset 

Elena Bråten, John Guttorm Cock, Ole-Petter Kordahl, Mi 
Lagergren, Siri Hau Steinnes, Silje Cathrine Syvertsen, Kjersti 
Vøllestad 

NVEs hustrykkeri 

50 

Inntektsramme, avkastning, insentiver, rner-/mindreinntekt 

Norges vassdrags- og energidirektorat 
Middelthunsgate 29 
Postboks 5091 Majorstua 
0301 OSLO 

Telefon: 22959595 
Telefaks: 22 95 90 00 
Internett: www.nve.no 

Juni 2012 



Innhold 

Forord ............................................................................... .................. . 4 

Sammendrag ....................................................................................... 5 

1 Innledning ..................................................................................... 7 

2 Forslag til endringer i forskrift .................................................... 8 
2.1 Gevinst eller tap ved avgang av anlegg .......................... .. ............. 8 
2.2 Finansiering av FoU og demoprosjekter ....................... .... .............. 8 

2.2.1 Bakgrunn ..................... .. ...................................................... . 8 
2.2.2 Kriterier for at et prosjekt kan inngå i finansieringsordningen 9 
2.2.3 Hvor mye FoU-kostnader kan inngå i ordningen? .. .. ............ 10 
2.2.4 Metode for å håndtere FoU-kostnader i inntektsrammen .. .... 11 

2.3 Håndtering av mer- og mindreinntekt ....... ...................... .... ....... .... 11 
2.3.1 Bakgrunn ................................................................. ............ 11 
2.3.2 Terskelverdi beregnet på grunnlag av tillatt inntekt .. ............ 11 
2.3.3 Nye regler for renteberegning av mer-/mindreinntekt ........... 12 
2.3.4 Andre endringer vedr. håndtering av mer- og mindreinntekt.12 
2.3.5 Mer-/mindreinntekt ved ny regionalnettsordning ...... .. ........... 12 

2.4 Referanserenten .................... ..... ...................................... ............ 13 
2.4.1 Bakgrunn ..................... ... ... .................................................. 13 
2.4.2 Foreslåtte endringer .... ...... .............. .. ................................... 14 
2.4.3 Oppsummering av forslag til endringer i referanserenten ..... 17 

2.5 Data som skal inngå i KILE-ordningen .......................................... 19 
2.6 Referansepris på kraft ................................................................... 19 

2.6.1 Bakgrunn ...................... .. ..................................................... 19 
2.6.2 NVEs vurdering ... .. .. ... .. .... .. ... .. .. ...... ........................... ......... . 20 
2.6.3 Konklusjon .. ' ...... ..................... ....................................... .... ... 22 

3 Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene. 23 
3.1 Konsekvenser for virksomhetene ..... ......... .... .... .. ...... .. ................. . 23 
3.2 Konsekvenser for myndighetene ...................... ..... ................. ....... 23 

4 Forslag til forskriftstekst.. .......................................................... 24 

5 Referanser ................................................................................... 27 

6 Vedlegg ........................................................................................ 28 



Forord 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sender med dette forslag til endring i 
forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme 
for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) på høring. Forslaget er utarbeidet og 
høres i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel VII, jf. også 
utredningsintruksen. 

Vi ber om at kommentarer til dette forslaget sendes NVE innen 21. september 2012. 

Etter høringsfristens utløp vil NVE vurdere de innkomne høringsuttalelsene og eventuelle 
behov for å gjøre endringer i forslaget. Det tas sikte på at forskriften vedtas i november 
2012. Endringene trer i kraft 1. januar 2013, med unntak av endringene i § 7-5 femte ledd 
og § 18-5 nytt annet ledd som trer i kraft 1. januar 2014. 

Oslo, 18.juni 2012 

vassdrags- og 
energidirektør 
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Cu_ . ~ .. d ~~,r-~ 
\ ~Lundteigen Fossdal 

avdelingsdirektør 
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Sammendrag 
I dette dokumentet foreslår NVE endringer i kontrollforskriften som skal legge til rette for 
at nødvendige investeringer i nettet blir gjennomført, stimulere til økt FoU-aktivitet i 
nettselskapene og bidra til at nettselskapene ikke akkumulerer mer- eller mindreinntekt 
over tid.  

NVE foreslår å endre enkelte av parametrene som inngår i referanserenten, som en 
konsekvens av endrede markedsforhold og for å bidra til at nettselskapene kan få 
gjennomført nødvendige investeringer fremover. Referanserenten fremkommer av en 
formel hvor man vekter sammen estimert kostnad til egenkapital og gjeld. Forslaget 
innebærer en mer langsiktig og stabil forventning til egenkapitalavkastning, samt at 
gjeldskostnaden i større grad vil gjenspeile dynamikken i finansmarkedet. NVE foreslår 
at det benyttes en fast nøytral realrente justert for flytende inflasjon i egenkapitalleddet og 
både flytende swaprente og kredittrisikopåslag i gjeldsleddet. Markedspremien i 
egenkapitalleddet foreslås økt fra 4 til 5 prosent. Alle disse endringene bidrar til en 
høyere avkastning for nettselskapene i forhold til dagens situasjon. I et langsiktig 
perspektiv er det kun økningen i markedspremien som med sikkerhet vil ha denne 
virkningen. Dersom kredittrisikopremien legger seg på et permanent høyere nivå enn før, 
vil også dette bidra til høyere avkastning. Basert på observerte renter i 2010 og 2011 tror 
vi at de foreslåtte endringene isolert sett vil medføre økning i nettleien mellom 5 og 7 
prosent på kort sikt.  

NVE foreslår å endre reguleringen for å stimulere nettselskapene til økt deltakelse i FoU-
aktiviteter som kan bidra til en mer effektiv drift, utnyttelse og utvikling av 
overføringsnettet. Deltakelse i relevante demonstrasjonsprosjekter vil også inngå i 
ordningen. En slik ordning skal bidra til at nettselskapene vil ønske å ta en mer aktiv rolle 
i utviklingen av kraftsystemet enn de har hatt til i dag. NVE foreslår å gi full 
kostnadsdekning for FoU-prosjekter som oppfyller visse kriterier, så lenge total kostnad i 
et år ikke overstiger 0,3 prosent av selskapets avkastningsgrunnlag. Kostnadene inngår i 
selskapets tillatte inntekt og kan derfor hentes inn igjen fra kundene i samme året som de 
inntreffer. Den foreslåtte ordningen kan medføre at enkeltselskap vil øke nettleien med 
opp til ca. 0,75 prosent. 

NVE hadde forslag om endring i bestemmelsene om håndtering av mer- og mindreinntekt 
på høring i 2011. Det kom mange gode merknader til høringen som gjorde at NVE har 
vurdert noen av momentene på nytt. NVE foreslår nå to endringer i bestemmelsene om 
håndtering av mer- og mindreinntekt i forhold til det som var på høring i 2011. Vi foreslår 
at all mindreinntekt som overstiger 25 prosent av selskapets tillatte inntekt eksklusive 
KILE-virkninger skal avskrives. I stedet for forslaget om at mer- og mindreinntekten skal 
renteberegnes med NVEs referanserente, foreslår vi nå å legge årsgjennomsnittet av 
NIBOR til grunn. NIBOR er en mer nøytral rente i forhold til finansmarkedet og gjør at 
det er mindre sannsynlig at selskap tilpasser seg strategisk. NVE foreslår dog å legge 
NVE-renten til grunn for all merinntekt som overstiger 25 prosent av tillatt inntekt 
eksklusive KILE-virkninger. Forslaget fra 2011 om at planen for håndtering av mer-
/mindreinntekt skal godkjennes av selskapets styrende organer opprettholdes og sendes 
ikke på ny høring. Vi foreslår å opprettholde at avskrivningen av mindreinntekt som 
overstiger terskelverdien skal trå i kraft fra 2014.  
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I tillegg er det foreslått noen språklige endringer i forskriftstekst som ikke innebærer noen 
materielle endringer i reguleringen av nettselskapene. Dette gjelder en presisering 
vedrørende hvilke avbrudd som inngår i KILE-ordningen for å ta hensyn til foreslåtte 
endringer i forskrift om leveringskvalitet. Videre foreslår vi å endre ordlyden i 
bestemmelsen om rapportering av tap og gevinst ved avgang av anleggsmidler slik at det 
fremgår av forskriften at dette skal rapporteres per virksomhetsområde og ikke kun for 
selskapet samlet. Rapportering per virksomhetsområde har imidlertid vært gjeldende 
praksis i mange år og representerer derfor ingen materielle endringer for nettselskapene. 

NVE også vurdert om det er behov for å endre referanseprisen på kraft i 
inntektsrammefastsettelsen. NVEs vurderinger gjennomgås i dette dokumentet. Vår 
konklusjon er at det ikke er behov for å endre dagens metode for beregning av 
referansepris på kraft. Det foreslås derfor ingen endringer i kontrollforskriften når det 
gjelder referanseprisen på kraft. 
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1 Innledning 
Forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme 
for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) trådte i kraft 1. april 1999. NVE har 
vurdert deler av kontrollforskriften i løpet av våren og kommet til at det er behov for noen 
endringer. Endringsforslagene er omtalt i kapittel 2. 

Uroen i finansmarkedene de siste årene har ført til at enkelte av parametrene i NVEs 
rentemodell ikke reflekterer de observerte markedsforholdene som nettselskapene møter. 
Dette har ved flere tilfeller blitt påpekt fra bransjen, og har ført til at NVE har hatt en 
gjennomgang av de ulike parametrene som inngår i NVEs referanserente. NVE ønsker en 
stabil og forutsigbar referanserente som i større grad enn tidligere tilpasses 
finansmarkedene, i tillegg til at den skal tilrettelegge for at nettselskapene kan 
gjennomføre nødvendige oppgraderinger og investeringer i nettet.  

Europa er på vei mot en energiomlegging fra fossilt brensel til fornybar energi. 
Kraftsystemet er et viktig moment i denne omleggingen. Bedre styring av energiflyten, 
mer uregulerbar kraft inn på nettet og større fokus på fleksibilitet gjør at det er et behov 
for å videreutvikle nettet og kraftsystemet. Den økonomiske reguleringen av 
nettselskapene blir en viktig brikke for å stimulere til økt FoU og innovasjon i 
kraftsystemet. 

NVE sendte et forslag til endring av håndteringen av mer- og mindreinntekt på høring i 
2011. Det kom mange gode merknader til høringen som gjorde at NVE har vurdert noen 
av momentene på nytt.  

Endringene som NVE foreslår skal legge til rette for at nødvendige investeringer i nettet 
blir gjennomført, stimulere til økt FoU-aktivitet i nettselskapene, samt bidra til at 
nettselskapene ikke akkumulerer mer- eller mindreinntekt over tid. I tillegg foreslås noen 
språklige endringer i forskriftstekst som ikke innebærer noen materielle endringer i 
reguleringen av nettselskapene. 

Kapittel 3 gir en vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser ved 
forslagene. Kapittel 4 gir en samlet oversikt over forskriftsendringene. 
Referansedokumenter er listet i kapittel 5. 
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2 Forslag til endringer i forskrift 
I dette kapitlet gjennomgår vi bakgrunnen for og innholdet i hvert av endringsforslagene. 

2.1 Gevinst eller tap ved avgang av anlegg 
Kontrollforskriftens § 4-9 foreslås endret. Denne bestemmelsen sier at gevinst eller tap 
ved avgang på anleggsmidler kun skal rapporteres for selskapet totalt. Praksis har vært at 
selskapene har rapportert slike tap og gevinster på de respektive virksomhetsområdene. 
Dette er en praksis NVE ønsker skal være gjeldene fremover og vi foreslår derfor å endre 
§ 4-9 i tråd med det selskapene praktiserer. Forslaget innebærer ingen materielle 
endringer i selskapenes rapportering. 

2.2 Finansiering av FoU og demoprosjekter 

2.2.1 Bakgrunn 

Det er for tiden et stort europeisk fokus på smarte nett, FoU og innovasjon. Trykket på 
dette nå begrunnes i 20-20-20-målene: Økt mengde fornybar energi inn i nettet krever et 
smartere og mer robust nett. I tillegg er det større krav til forbrukerfleksibilitet i 
kraftsystemet. Innovasjon og utvikling av ny teknologi er en nødvendig forutsetning for å 
møte disse utfordringene.  Regulatorene i EU oppfordres til å gi nettselskapene insentiver 
til å drive med dette, noe som gjenspeiles direkte i eldirektiv III1 artikkel 37 nr. 8: 

In fixing or approving the tariffs or methodologies and the balancing services, 
the regulatory authorities shall ensure that transmission and distribution system 
operators are granted appropriate incentive, over both the short and long term, 
to increase efficiencies, foster market integration and security of supply and 
support the related research activities. 

NVE ønsker å stimulere til økt FoU innenfor kraftsystemet der det er behov for det. En 
endring i finansieringen av slike kostnader vil bidra til dette. I dag er det ingen særskilt 
finansiering av nettselskapenes kostnader ved FoU og demonstrasjoner. Disse kostnadene 
inkluderes i beregningen av selskapenes tillatte inntekter på samme måte som andre 
kostnader. Slik den økonomiske reguleringen av nettselskapene virker i dag, vil en økning 
i FoU-kostnadene til et selskap føre til at selskapet får økt sine tillatte inntekter 
tilsvarende kun 40 prosent av disse kostnadene. Det vil derfor ikke være lønnsomt for et 
selskap å delta i slike prosjekter med mindre forventet gevinst overstiger 60 prosent av 
innsatsen. Siden FoU-prosjekter som oftest har svært usikre nytteverdier for det enkelte 
nettselskap vil dette kunne føre til at viljen til å delta i FoU-prosjekter blir for liten. 

Institusjoner som Norges Forskningsråd (NFR) gir allerede støtte til FoU-prosjekter innen 
energisystem. Men slik støtte krever ofte en betydelig andel brukerfinansiering fra 
deltakerne i prosjektene. Vi ser at det kan være behov for å finansiere FoU- og 
demonstrasjonsprosjekt særskilt dersom de har nasjonal nytte. Likevel bør inntektene 
fastsettes på en måte som stimulerer til at prosjektene blir gjennomført på en 
kostnadseffektiv måte. Ved å løsrive FoU-kostnadene helt fra inntektsreguleringen, vil 
selskapene kunne flytte slike kostnader direkte over på sine kunder. Det er ikke 

                                                      
1 Direktiv 2009/72/EF 
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hensiktsmessig. NVE ser det derfor som nødvendig at det settes kriterier for hva slags 
FoU som skal inngå i den særskilte ordningen, i tillegg til hvor mye FoU selskapene får 
automatisk kostnadsdekning for. 

2.2.2 Kriterier for at et prosjekt kan inngå i finansieringsordningen 

Det er energilovforskriften2 § 4-4 bokstav b som legger føring for den praktiske 
utformingen av reguleringen av nettselskapenes inntekter. Den presiserer at årlig 
inntektsramme skal fastsettes slik at inntekten over tid skal dekke kostnadene ved drift og 
avskrivning av nettet, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital, gitt effektiv drift, 
utnyttelse og utvikling av nettet. En forutsetning for å lage en særskilt ordning for 
kostnader ved FoU og demonstrasjoner er derfor at prosjektene som inngår har et 
påviselig samfunnsøkonomisk verdiskapningspotensial som kan bidra til økt effektiv 
drift, utnyttelse og utvikling av den regulerte nettvirksomheten.  

I tillegg til føringene som ligger i energilovforskriften, mener NVE at prosjektene skal 
oppfylle følgende kriterier: 

1. Vurdert som ”støtteverdig” av en institusjon som gir tilskudd til FoU-prosjekter 

2. NFR/ESAs3 generelle krav ved tilsagn om FoU-støtte 

3. Regnskapslovens regler om føring av FoU  

Ad 1: Det ligger utenfor NVEs kompetanseområde å vurdere eksterne FoU-prosjekter. Vi 
ønsker derfor at slike evalueringer gjøres av andre kvalifiserte institusjoner.  

Det er de etablerte tilskuddsinstitusjonene (NFR, Innovasjon Norge, Enova etc.) som har 
den tilstrekkelige kompetansen til å vurdere kvaliteten og gjennomføringsevnen i de ulike 
prosjektene. Et kriterium i ordningen bør derfor være at prosjektet er funnet 
”støtteverdig” av institusjoner som vurderer og gir tilskudd til FoU. Det kan være mange 
gode og samfunnsnyttige prosjekter som ikke får støtte fra noen institusjon, men som 
likevel er vurdert som støtteverdige.  Kostnadene ved disse prosjektene bør også 
inkluderes i denne finansieringsordningen. Vi tror at tilskuddsinstitusjonene vil kunne 
definere gode og relevante demonstrasjonsprosjekt som støtteverdige, selv om slike 
prosjekter tradisjonelt ikke passer helt inn i rammene for generell FoU. 

Ad 2: NFR setter flere krav ved tilsagn om støtte til prosjektene. Informasjon om 
prosjektet skal være åpen og tilgjengelig for alle – og det samme skal resultatet. I tillegg 
settes det krav til regnskapsføring slik at NFR til enhver tid kan gå inn og kontrollere 
regnskapet til prosjektet. NVE mener at disse kravene må oppfylles for alle godkjente 
prosjekt, uavhengig av hvilken institusjon som har vurdert det som støtteverdig. 

Ad 3: Regnskapsloven4 er spesifikk når det gjelder føring av kostnader ved forskning og 
utvikling. Det skal opplyses om utgifter som har gått med til FoU i regnskapsåret. Det 
skal videre opplyses om forventet samlet inntjening av pågående FoU motsvarer medgåtte 
samlede utgifter. Arten av FoU som drives skal angis. Det skal også gis opplysninger om 

                                                      
2 Forskrift 7. desember 1990 nr 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling 
og bruk av energi m.m. 
3 ESA: EFTAs overvåkningsorgan 
4 Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) 
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FoU-aktiviteter i årsberetningen. Vi forventer samme detaljeringsgrad i regnskapet til et 
demonstrasjonsprosjekt. 

2.2.2.1 Godkjenning av prosjekter 

NVE ønsker ingen omfattende saksbehandlingsprosess i forbindelse med prosedyre for 
godkjenning av hvilke prosjekter som kan inngå i ordningen. Vi ser for oss at prosjekteier 
skal søke om godkjenning ved å legge fram dokumentasjon på at prosjektet er funnet 
støtteverdig eller har fått tilskudd, i tillegg til en egenerklæring knyttet til de øvrige 
kriteriene som er listet opp over. 

Dersom det er prosjekter hvor flere nettselskaper har samarbeidet, holder det at en av 
aktørene sender inn en søknad. Dersom prosjektet blir godkjent, gjelder godkjenningen 
for alle nettselskapene som deltar i prosjektet. 

2.2.3 Hvor mye FoU-kostnader kan inngå i ordningen? 

I diskusjonen om hvor mye kostnader som ordningen skal omfatte, er det viktig å være 
klar over at det er nettkundene i det enkelte selskap som vil pålegges den økonomiske 
belastningen. NVE mener det er viktig å finne fram til et nivå som gir tilstrekkelige 
insentiver til å delta i FoU-aktivitet, men det er også naturlig å sette en øvre grense for 
nettselskapenes kostnader. Prosjektene er ofte komplekse og involverer flere aktører, og 
det er ikke NVEs hensikt at nettselskapene skal betale mer i et prosjekt enn hva som 
anses å være riktig i en bedriftsøkonomisk kost/nyttevurdering av prosjektet. Et viktig 
moment er også at ordningen ikke skal fortrenge andre kommersielle aktører fra å delta i 
prosjektene. 

Det er ikke NVEs hensikt at alle nettselskap har FoU-prosjekter i egen regi. Ordningen er 
ment å bidra til at nettselskapene i større grad enn tidligere samarbeider om felles FoU-
prosjekter. Alle nettselskap skal ha muligheten til å kunne bidra økonomisk til at gode 
FoU-prosjekt blir realisert uten å måtte involvere seg fullt ut i prosjektene.  

NVE foreslår å sette et tak på hvor mye av et selskaps FoU-kostnader som kan inngå i 
ordningen. Vi foreslår at selskapet kan få dekket FoU-kostnader som tilsvarer inntil 0,3 % 
av selskapets avkastningsgrunnlag. Avkastningsgrunnlaget er relativt stabilt over tid, og 
det blir dermed forutsigbart hvor mye FoU-kostnader selskap kan få dekket. I tabell 1 
vises hva et slikt tak tilsvarer for bransjen som helhet i årene 2007-2010. I 2010 ville 
bortimot 130 millioner kroner brukt på FoU i bransjen kunne blitt finansiert på den 
foreslåtte måten. Vi tror et slikt nivå vil gi gode insentiver til selskapene, samtidig som 
det ikke vil påvirke kundenes nettariffer i altfor stor grad. 

År 

Avkastnings‐ 
grunnlag 
Bransjen 

0,3 % av 
avkastnings‐ 
grunnlaget 
Bransjen 

Avkastnings‐
grunnlag 
Statnett 

0,3 % av 
avkastnings‐
grunnlaget 
Statnett 

2007  39 300 000  117 900  9 504 000  28 512 

2008  40 400 000  121 200  14 406 000  43 218 

2009  41 900 000  125 700  15 448 000  46 344 

2010  43 300 000  129 900  15 953 000  47 859 

Tabell 1: Oversikt over hva 0,3 % av avkastningsgrunnlaget tilsvarte for årene 2007-2010 på bransjenivå 
og for Statnett. I tusen kroner 
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Inntektsramme
Avkastnings‐ 
grunnlag 

0,3 % av 
avkastnings‐ 
grunnlaget 

Bransjen  14 785 023  43 303 075  129 909 

Gjennomsnittsselskapet  95 387  279 375  838 

Medianselskapet  27 237  77 383  232 

Tabell 2: 0,3 % av avkastningsgrunnlaget for bransjen (uten Statnett), gjennomsnitts- og 
medianselskapet i 2010. I tusen kroner. 

2.2.3.1 Forutsetninger 

NVE foreslår denne ordningen som et tillegg til de allerede eksisterende ordningene for 
tilskudd til FoU, som for eksempel gjennom NFR. Dersom det over tid viser seg at 
innføringen av denne ordningen gjør at tilføringen av FoU-midler til prosjekter som 
omhandler energisystem reduseres, vil NVE måtte revurdere ordningen.  

NVE ser for seg at ordningen skal evalueres etter fem år. I evalueringen vil vi vurdere 
nivået på hvor mye FoU-kostnader som kan dekkes automatisk og om ordningen har 
bidratt til økt FoU-samarbeid i bransjen. 

2.2.4 Metode for å håndtere FoU-kostnader i inntektsrammen 

Vi foreslår å håndtere nettselskapenes FoU-kostnader på samme måte som vi i dag 
håndterer eiendomsskatt, kostnader til overliggende nett og endringer i kapitalkostnader. 
Disse kostnadene kommer som et tillegg til inntektsrammen ved beregning av et selskaps 
tillatte inntekt i et år. Selskapet kan på den måten ta hensyn til disse kostnadene allerede 
ved budsjettering, inkludere forventede kostnader i beregningsgrunnlaget for nettleien, og 
dermed ta inn inntektene i samme år som utgiften oppstår. Kostnader ved godkjente FoU-
prosjekter (jf. kriteriene i 2.2.2) for 2013 kan dermed inkluderes i nettleien for 2013 og 
inngå i tillatt inntekt for 2013. 

2.3 Håndtering av mer- og mindreinntekt 

2.3.1 Bakgrunn 

Den 1.7.2011 sendte NVE forslag til endring av den økonomiske reguleringen mht. mer- 
og mindreinntekt på høring. I oppsummering av høringen skrev vi at NVE ville arbeide 
med problemstillinger rundt rentespørsmålet og hvilken inntekt som mindreinntekten bør 
bli målt opp mot, på grunnlag av innkomne merknader. 

I høringsdokumentet ble det foreslått at mindreinntektssaldo inklusive opparbeidede 
renter som overstiger en på forhånd bestemt terskelverdi må avskrives. Terskelverdien ble 
foreslått satt til 30 prosent av vedtatt inntektsramme i det enkelte år. Dersom selskapet 
selv ikke foretar avskrivningen vil NVE redusere mindreinntekten gjennom de årlige 
vedtakene om mer-/mindreinntekt. 

2.3.2 Terskelverdi beregnet på grunnlag av tillatt inntekt 
I høringsuttalelsene ble det pekt på at selskapenes tariffer fastsettes ut fra årlig tillatt 
inntekt og at nivået på mer- eller mindreinntekten derfor bør vurderes ut fra denne 
inntekten og ikke årlig inntektsramme. NVE har vurdert dette forslaget og funnet at det 
vil være mer hensiktsmessig å benytte tillatt inntekt eksklusive ordinær KILE og korrigert 
KILE istedenfor årlig inntektsramme i beregningen av terskelverdien. Grunnen til at vi 
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mener det er riktig å holde KILE utenfor beregningsgrunnlaget er at KILE kan variere 
mye fra et år til et annet og at det er vanskelig for selskapene å forutse størrelsen på denne 
kostnaden. 

Terskelverdien for når mindreinntekt skal avskrives, foreslås satt til 25 % av tillatt inntekt 
eksklusive KILE-fradraget og korrigert KILE. Denne grensen vil i snitt tilsvare omtrent 
den tidligere foreslåtte grensen på 30 % av vedtatt inntektsramme. 

For å oppnå likebehandling av alle nettselskapene foreslås det at terskelverdien beregnes 
for hvert nettnivå. Fra 2014 vil den nye regionalnettsordningen tre i kraft. Den vil bli 
administrert av Statnett på lik linje med sentralnettet. Dette innebærer at mer- og 
mindreinntekt vil bli håndtert av Statnett og det vil dermed kun i liten grad oppstå mer-
/mindreinntekt på regionalnettet til det enkelte nettselskap, slik tilfellet også er i 
sentralnettet. Dersom terskelverdien ble beregnet for det enkelte selskap sin samlede 
nettvirksomhet, ville de selskapene som har regionalnett og/eller sentralnett i tillegg til 
distribusjonsnett fått en fordel som kan oppfattes som urimelig.  

2.3.3 Nye regler for renteberegning av mer-/mindreinntekt 
Mange av merknadene til høringsforslaget dreide seg om forslaget om å legge NVEs 
referanserente til grunn ved renteberegning av mer-/mindreinntekt. Flere høringsinstanser 
viste til at mer-/mindreinntekt er ment å være kortsiktig og at det derfor bør benyttes en 
mer kortsiktig markedsrente. NVE deler dette synet og foreslår at årsgjennomsnittet av 
NIBOR blir benyttet ved renteberegning av all mindreinntekt, samt merinntekt som utgjør 
inntil 25 % av tillatt inntekt eksklusiv KILE-virkningene. En kortsiktig markedsbasert 
rente vil være mer nøytral og i mindre grad føre til strategiske tilpasninger. For 
nettkundene vil en slik rente ligge nær opp til det de selv møter i kapitalmarkedet.  

For merinntekt som overstiger 25 % av tillatt inntekt eksklusiv KILE-virkningene foreslås 
det å benytte NVEs referanserente.  

2.3.4 Andre endringer vedr. håndtering av mer- og mindreinntekt 

Som det fremkommer av oppsummeringen av forrige høring5 kom det ikke merknader 
som ga grunnlag for å endre på høringsforslaget når det gjelder bestemmelsen om at 
selskapenes styrende organer skal vedta en begrunnet og dokumenterbar plan for 
håndtering av mer- og mindreinntekt. Denne endringen er derfor allerede vedtatt og vil bli 
kunngjort før ikrafttreden. For helhetens skyld er denne endringen tatt med i forslaget til 
endringsforskrift i kapittel 4.  

De merknadene som kom inn vedrørende overgangsperioden for innføring av 
terskelverdien var av en slik art at de ikke tilsa en endring av vårt forslag til dato for når 
bestemmelsen skal tre i kraft. Vi legger derfor ikke frem noe nytt forslag på dette området 
og legger opp til at mindreinntekt som per 31.12.2014 overstiger terskelverdiene i 
henhold til vårt nye forslag vil bli avskrevet. Også denne endringen er for helhetens skyld 
tatt med i kapittel 4. 

2.3.5 Mer-/mindreinntekt ved ny regionalnettsordning 

I forbindelse med innføring av ny regionalnettsording fra 2014 vil NVE pålegge alle 
nettselskap som har regionalnett å fordele og overføre den andelen av akkumulert mer-

                                                      
5 NVE-dokument 10/2011: Håndtering av mer- og mindreinntekt 
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/mindreinntekt som naturlig tilhører eget distribusjonsnett, til dette nettes mer-
/mindreinntektssaldo. Fordelingen av mer-/mindreinntekten til eget distribusjonsnett skal 
foretas på grunnlag av dets prosentvise andel av gjennomsnittlig levert energi de tre siste 
årene levert fra dets regionalnett til underliggende nett. Dette innebærer at dersom eget 
regionalnett kun leverer energi til eget distribusjonsnett, skal 100 prosent av mer-
/mindreinntektssaldoen overføres til eget distribusjonsnett ved utgangen av 2013. Dette 
vil bli formelt gjennomført ved enkeltvedtak om mer-/mindreinntekt for regnskapsåret 
2013. 

2.4 Referanserenten 

2.4.1 Bakgrunn 

Ved fastsettelse av inntektsrammen benytter NVE i dag en referanserente som 
fremkommer ved:  

   

Denne formelen tar hensyn til investorskatt og er utledet fra en gjennomsnittlig 
kapitalkostnadsformel (WACC6) før skatt:  

1
1

 

Parameterne i dagens modell er som følger: 

Risikofri nominell rente (Rf) Årlig gjennomsnitt av 5-års statsobligasjon 

Skattesats (s) 28 prosent 

Markedspremie (MP) 4 prosent 

Totalkapitalbeta ( e ) 0,35 

Gjeldsgrad (G) 60 prosent 

Kredittrisikopremie (KP) 0,75 prosent 

Tabell 3: Parametrene i dagens referanserente 

Uroen i finansmarkedene de siste årene har ført til at enkelte av parametrene i NVEs 
rentemodell ikke reflekterer de observerte markedsforholdene som møter nettselskapene. 
Referanserenten skal reflektere en lengre tidshorisont for avkastning og det har vært 
NVEs tilnærming at volatilitet i forbindelse med spesielle og kortvarige hendelser, som 
kriser, ikke nødvendigvis bør reflekteres i referanserenten. Likevel observeres nå mer 
permanente endringer i finansmarkedene og i forutsetningene som er lagt til grunn i 
referanserenten.  

NVE ønsker en stabil og forutsigbar referanserente som i større grad enn tidligere 
tilpasses finansmarkedene. Videre har samfunnet behov for betydelige oppgraderinger av 

                                                      
6 WACC: Weighted Average Cost of Capital 

%39,214,1  rrNVE
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strømnettet fremover7, og NVE ønsker å tilrettelegge for at nettselskapene kan 
gjennomføre disse oppgraderingene og investeringene. 

2.4.2 Foreslåtte endringer 

Basert på innspill og tett dialog med relevante aktører fra nettbransjen, finansbransjen og 
professor Thore Johnsen har NVE den siste tiden foretatt en grundig vurdering av 
referanserenten. Basert på denne vurderingen ønsker NVE å videreføre WACC-modellen 
som grunnlag for referanserenten, men foreslår å endre følgende i modellen:  

1. Metode for å beregne før-skatt WACC 

2. Den risikofrie renten 

3. Kredittrisikopremien  

4. Markedspremien  

 

2.4.2.1 Metode for beregning av før-skatt WACC 

Nettselskapenes tillatte inntekt er en før-skatt størrelse og derfor bør referanserenten også 
være det. I dagens modell har NVE tatt utgangspunkt i WACC etter skatt for deretter å 
konvertere den til en før-skatt størrelse. Den risikofrie renten justeres ned med 
skattesatsen samtidig som markedspremien justeres opp tilsvarende for å ta hensyn til 
investorskatt i et norsk egenkapitalkrav. Det er utbredt praksis å se bort i fra en slik 
justering når man beregner et før-skatt krav (PWC: 2011). NVE foreslår å forenkle 
beregningen av referanserenten tilsvarende slik at modellen bygger på en standard før-
skatt WACC. 

2.4.2.2 Den risikofrie renten 

En tradisjonell tilnærming i en WACC-modell har vært å benytte avkastningen på en 
statsobligasjon som risikofri rente, noe som også benyttes ved beregning av dagens 
referanserente. De siste årene har det oppstått utfordringer ved å benytte norske 
statsobligasjoner som risikofri rente. Statsobligasjonene har den senere tiden vist seg å 
være mer drevet av etterspørsel fra utlandet enn tidligere. Dette kombinert med en relativ 
knapphet på norske statsobligasjoner har drevet prisene på norske statsobligasjoner opp 
og avkastningen/renten ned. NVE foreslår derfor å benytte andre parametere for risikofri 
rente, både i egenkapital- og gjeldsleddet. 

Nøytral realrente justert for inflasjon 
NVE foreslår å benytte en fast norsk nøytral realrente på 2,5 prosent pluss årlig justering 
for inflasjon som risikofri rente i egenkapitalleddet. En fast rente vil bidra til økt stabilitet 
og bedret forutsigbarhet for en egenkapitalinvestor. Videre unngås risikopremien, ofte 
innbakt i lange statsrenter (dagens modell), som er lite relevant for en 
egenkapitalinvestor. En årlig inflasjonsjustering medfører at nettselskapenes inntekter i 
større grad varierer i takt med løpende inflasjon som for andre konkurranseutsatte 
bransjer. 

En nøytral realrente er den renten som innenfor en konjunktursyklus i seg selv verken gir 
økt eller redusert pris- og kostnadsvekst i økonomien. Forventingene til den langsiktige 
                                                      
7 Se for eksempel nettmeldingen Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet (2012) 
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realveksten i brutto nasjonalprodukt er usikre, og således er utviklingen til den fremtidige 
nøytrale realrenten utfordrende å forutsi. I perioden 1900 til 1969 lå realrenten i Norge i 
snitt på 2 prosent. Snittet fra 1970 til 2005 lå på 3,1 prosent (Johnsen, Thore: 2006). I 
2006 publiserte Norges Bank at den nøytrale realrenten i det lange løp skulle ligge 
mellom 2,5 og 3,5 prosent. I 2010 ble dette intervallet nedjustert til mellom 2 og 3 prosent 
(Norges Bank: 2010). Grunnet utsikter til at lavkonjunkturen utenfor Norge blir langvarig 
og at rentene der vil kunne ligge lavt lenge tilsier de siste prognosene fra Norges Bank8 at 
realrenten pr i dag og i de neste årene vil ligge under intervallet på 2 til 3 prosent. 
Grunnet ønske om langsiktighet i modellen samt ønske om å tilrettelegge for fremtidige 
investeringer hos nettselskapene foreslår NVE likevel å sette realrenten i modellen til 2,5 
prosent.  

Konsumprisindeksen (KPI) benyttes normalt som justeringsfaktor for inflasjon. KPI 
beregnes månedlig av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Målet for pengepolitikken er en 
årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent. Grunnet store svingninger i 
KPI foreslår NVE at det benyttes en årlig inflasjonsjustering beregnet som et 
gjennomsnitt av inflasjon for de siste to år og SSBs anslag på forventet inflasjon de neste 
to år. NVE vil ta utgangspunkt i anslagene som publiseres av SSB i månedsskiftet 
november/desember hvert år. I 2010 og 2011 var inflasjonen på respektive 2,4 og 1,3 
prosent. For 2012 er anslaget 1,3 prosent og for 2013 og 2014 er inflasjonen anslått til 
respektive 1,7 og 2,1 prosent. Ved eventuell deflasjon foreslås det at det settes et gulv slik 
at den risikofrie renten i egenkapitalleddet aldri blir lavere enn den nøytrale realrenten.  

Swaprente 
NVE foreslår å bytte ut 5-årig statsrente med årlig snitt av en 5-årig swaprente i 
gjeldsleddet. I tillegg til å inkludere det risikofrie elementet inkluderer denne renten også 
den generelle kredittrisikoen i gjeldsleddet.  

Swaprenter er rente på rentebytteavtaler mellom bankene, dvs. renten representerer 
utviklingen i finansielle sikringsprodukter og ikke renten på konkrete lån mellom 
bankene. Banker kan finansiere utlån med fastrente med innlån til pengemarkedsrente, for 
deretter å inngå en rentebytteavtale der de mottar pengemarkedsrenten og betaler en fast 
swaprente. Dette innebærer at swaprenter på 3, 5 eller 10 år gir en god indikasjon ved 
beregning av priser på fastrentelån med tilsvarende løpetider. Det legges til grunn at 
bankene i hovedsak ikke låner ut penger til lavere renter enn swaprenter med tilsvarende 
løpetid. En swaprente vil i rolige tider følge utviklingen til statsrenten, mens den i tider 
med turbulente finansmarkeder er frikoblet fra markedsimperfeksjoner 
(markedshindringer) i statsobligasjonsmarkedet og heller følger finansmarkedet. Med en 
slik rente vil modellen være mer markedsbasert og i større grad reflektere nettselskapenes 
reelle gjeldskostnader og renterisiko.  

Den generelle kredittrisikoen i bankmarkedene beregnes vanligvis som spreaden mellom 
en risikofri rente (statspapirer) og NIBOR. NVE tar utgangspunkt i at spreaden mellom 
risikofri rente og swaprenter også reflekterer den generelle kredittrisikoen. Ved å benytte 
swaprente i gjeldsleddet er det derfor ikke nødvendig å estimere denne kredittrisikoen.  

NVE er i dialog med Nordea og DNB om at de to bankene skal forsyne NVE med deres 
daglige noteringer på 5-årig swaprente ved slutten av året. NVE beregner så et årlig snitt 

                                                      
8 Pengepolitisk rapport 1/2012, Norges Bank 
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og publiserer tallene sammen med vedtak om inntekstrammer. Det jobbes pr dags dato 
med en formell avtale som sikrer NVE slik forsyning minimum fem år frem i tid. 

2.4.2.3 Bransjespesifikk kredittrisikopremie 

Modellens kredittrisiko inkluderer både et generelt og et bransjespesifikt påslag. 
Kredittrisikoen i dagens modell ligger fast på 0,75 prosent hvorav den generelle 
kredittrisikoen utgjør 0,25 prosent og den bransjespesifikke 0,50 prosent. Det generelle 
kredittrisikopåslaget inkluderes som nevnt i swaprenten NVE foreslår å benytte i 
gjeldsleddet. I tillegg foreslår NVE å benytte et bransjespesifikt påslag på swaprenten 
som er flytende og observerbar i markedet og som oppdateres årlig i modellen. 

Observerte markedspriser på alle typer lån i bedriftsmarkedet de siste årene tyder på at 
det har vært et skift oppover i kredittrisikopremien til selskapene. Figuren under 
sammenligner kredittrisikopremien i dagens NVE-rente, 0,75 prosent, med utviklingen til 
observert premie de siste årene. Den observerte premien er basert på 5-årige 
obligasjonslån for kraftbransjen hos Nordea og DNB og beregninger utført av NVE.  

 

Figur 1: Kredittrisikopremien i dagens NVE-rente vs. observert premie mellom 5-årige statsobligasjoner 
og 5-årige obligasjonslån 

Fra og med 2008 har det bransjespesifikke påslaget ligget en god del høyere enn 50 
basispunkter. Pr februar 2012 lå det på ca 125 basispunkter for kraftbransjen (Nordea og 
DNB). Dagens høye kredittpremier, inkludert den generelle, kan reflektere en mer 
permanent strukturell endring blant annet knyttet til sterkere internasjonal regulering av 
banker, forsikringsselskaper og pensjonskasser (Johnsen, Thore: 2012). Dagens høye 
marginer skyldes også den underliggende usikkerheten rundt enkelte Eurolands evne til å 
betjene sine gjeldsforpliktelser, som bidrar til usikkerhet rundt bankenes evne til å tåle 
betydelige tap ved mislighold fra disse Eurolandene. Ved årsskiftet 2011/2012 måtte de 
beste norske bankene betale mer i margin på 5-års lån enn hva norsk kraftsektor kunne 
låne til i obligasjonsmarkedet. Bankenes økte finansieringskostnader, i tillegg til 
kommende økte kapitalkrav (Basel III) vil, særlig på noe sikt, kunne overføres til 
utlånsrentene og påvirke kapitalintensive næringer som kraftbransjen9.  

Majoriteten av norske nettselskap er ikke involvert i obligasjonsmarkedet, men tar opp 
banklån. Likevel mener NVE det er hensiktsmessig å ta utgangspunkt i obligasjonslån til 

                                                      
9 Kraftkommentaren februar 2012 – DNB Markets 
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kraftbransjen når den bransjespesifikke kredittrisikoen skal estimeres. Selskapenes 
eiersituasjon og finansiering er en konsekvens av eiernes egne valg.  

En flytende kredittrisiko knyttet til bransjen vil reflektere den faktiske lånesituasjonen til 
selskapene ved nye lån. Kombinert med en flytende swaprente vil dette gi forutsigbarhet 
for selskapene ved at de i stor grad får dekket sine faktiske lånekostnader. NVE er i 
dialog med Nordea og DNB om at de to bankene ved slutten av året skal forsyne NVE 
med data på spreader mellom 5-årig swaprente og 5-årig obligasjonslån for kraftbransjen. 
NVE beregner så et årlig snitt og publiserer tallene sammen med vedtak om 
inntekstrammer, på samme måte som swaprenten. 

2.4.2.4 Markedspremien 

NVE foreslår at markedspremien økes fra 4 til 5 prosent. Da nåværende markedspremie i 
modellen ble fastsatt til 4 prosent viste empiriske studier og undersøkelser i og utenfor 
Norge en markedspremie på mellom 4,5 og 5 prosent. Finansdepartementet (2005) 
anbefalte en premie på 4 prosent basert på observasjoner i det norske markedet. NVE 
ønsket å legge en norsk investor til grunn ved beregningen av referanserenten og valgte å 
benytte Finansdepartementets anbefalning. Veilederen for samfunnsøkonomiske analyser 
er ikke revidert siden 2005, men en revidering forventes å være ferdig i løpet av 2012. De 
siste årene har NVE mottatt flere innspill på at den norske markedspremien ligger i 
intervallet 4,5 til 5,5 prosent. Undersøkelser gjennomført av PWC for 2011 og 2012 
anslår at markedskravet for investeringer i Norge ligger på 5 prosent 10. Markedspremien 
skal sammen med totalkapitalbetaen i modellen representere en norsk investors krav til 
risikotillegg for investeringer i nettbransjen. Totalkapitalbetaen på 0,35 foreslås å holdes 
uendret. Thore Johnsen (2012) foreslår å benytte en internasjonal markedspremie på 4,5 
prosent og en internasjonal forretningsbeta på 0,4. En norsk markedspremie på 5 prosent 
og en norsk forretningsbeta på 0,35 gir tilnærmet samme risikotillegg som å benytte en 
internasjonal lavere markedspremie og internasjonal høyere forretningsbeta. Det er her 
viktig å være konsistent med hensyn til investorperspektiv. 

2.4.3 Oppsummering av forslag til endringer i referanserenten 

NVE foreslår at det i beregning av referanserenten benyttes en fast realrente justert for 
flytende inflasjon i egenkapitalleddet og en flytende swaprente, samt flytende 
kredittrisikopåslag i gjeldsleddet. Markedspremien foreslås økt til 5 prosent. Følgende 
WACC-modell før skatt foreslås: 

 

1
1

 

  

                                                      
10 http://www.pwc.no/no/publikasjoner/deals/risikopremien-2011-2012.jhtml 
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I tabellen under er parameterne i den foreslåtte modellen gjengitt. 

Risikofri nominell rente 
egenkapitalleddet (Rf) 

Fast nøytral realrente på 2,5 prosent  

Rente gjeldsleddet (swap) Årlig snitt av daglige observasjoner av 5-årig 
swaprente (inkluderer generell kredittrisiko) 

Skattesats (s) 28 prosent 

Inflasjon (Infl) Årlig inflasjon beregnet som gjennomsnittet av de to 
siste årene og anslag for de to neste årene 

Markedspremie (MP) 5 prosent 

Totalkapitalbeta ( e ) 0,35 

Gjeldsgrad (G) 60 prosent 

Kredittrisikopremie, 
bransjespesifikk (KP) 

Årlig spread mellom 5-årige kraftobligasjoner og 5-
årig swaprente 

Tabell 4: Parametrene i foreslått modell for beregning av referanserenten 

Innspill fra bransjen har så langt vært at 5 år er tilstrekkelig referanse for investeringenes 
løpetid, og NVE ønsker å holde fast ved en tidshorisont på 5 år i rentefastsettelsen.  

Figur 2 sammenligner referanserenten basert på dagens modell med referanserenten 
basert på NVEs forslag for perioden 2000 til 2011. Figuren viser at den foreslåtte 
modellen gir en høyere rente etter finanskrisen i 2008 og frem til i dag. Dette er et resultat 
av at man går bort fra å benytte statsobligasjoner som risikofri rente, samt at man har et 
markedstilpasset gjeldsledd. NVE mener at de foreslåtte endringene vil bidra til en mer 
forutsigbar ramme for investeringer fremover.  

 

Figur 2: Sammenligning av referanserenten: Dagens modell vs. foreslått modell 

Alle endringene bidrar til en høyere avkastning for nettselskapene i forhold til dagens 
situasjon. Forskjellen mellom dagens NVE-rente og foreslått rente utgjør 2,05 
prosentpoeng i 2010 og 2,33 prosentpoeng i 2011. Dette ville ført til en økning i den 
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totale inntektsrammen på henholdsvis 5, 08 % og 6, 84 %. Årsaken til den mer moderate 
økningen i 2010 var det ekstraordinært høye tillegget i inntektsrammen dette året, som 
følge av avviket mellom estimert og faktisk kostnadsgrunnlag i 2008. Isolert sett kan man 
derfor forvente en økning i inntektsrammen i området 5-7 % i 2013 som følge av den 
foreslåtte forskriftsendringen.  

På lengre sikt vil effekten av den foreslåtte endringen avhenge av hvordan avkastningen 
på statsobligasjoner utvikler seg, samt utviklingen i kredittmarkedet og hvilket nivå det 
stabiliserer seg på. Dersom kredittmarkedet faller tilbake til nivået før 2008, vil det i et 
langsiktig perspektiv kun være økningen i markedspremien som påvirker nivået på 
avkastningen, sett bort i fra endringer i avkastningsgrunnlaget. Det er derimot sannsynlig 
at man observerer en mer permanent endring i kredittrisikopåslag og en økt kostnad til 
gjeld sammenlignet med dagens rente, også på lengre sikt. 

2.5 Data som skal inngå i KILE-ordningen 
I henhold til kontrollforskriften § 9-1 skal årlig inntektsramme kvalitetsjusteres som følge 
av avbruddskostnader for tilknyttede sluttbrukere. I gjeldende forskrift sies det at dette 
gjelder avbruddskostnader for avbrudd som rapporteres i henhold til forskrift 30. 
november 2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet. NVE har foreslått 
endringer i forskrift om leveringskvalitet11, som innebærer krav til registrering av avbrudd 
også i lavspenningsdistribusjonsnett. Avbrudd i lavspenningsanlegg er ikke en del av 
KILE-ordningen, med unntak for avbrudd hvor feil i lavspenningsanlegg medfører 
utkobling i høyspenningsanlegg samt avbrudd ved samtidig utkobling av alle 
lavspenningskurser på samme fordelingstransformator. 

NVE foreslår en presisering av kontrollforskriften § 9-1 første ledd for å ta hensyn til 
endringen i forskrift om leveringskvalitet. Forslaget innebærer ingen endring av KILE-
ordningen. 

2.6 Referansepris på kraft 
I dagens reguleringsmodell beregner NVE en årlig referansepris på kraft i hht § 8-4 i 
kontrollforskriften, som benyttes til å estimere nettselskapenes kostnad til energitap i eget 
nett. Den årlige referanseprisen er en volumveid månedspris tillagt et påslag på 11 
kr/MWh. Månedsprisen er gjennomsnittlig aktuell lokal områdepris fra 
markedsplasskonsesjonær. Som grunnlag for volumvekt benyttes månedlig brutto forbruk 
slik den fremkommer i NVEs korttidsstatistikk for alminnelig forsyning. Påslaget på 11 
kr/ MWh skal dekke handelskostnader ved kjøp av energitapene (1kr/MWh), kostnader i 
regulerkraftmarkedet (2 kr/MWh)og ekstrakostnader knyttet til at energitapene varierer 
mer innenfor året enn alminnelig forsyning (8kr/MWh).  

2.6.1 Bakgrunn 

I forbindelse med vedtak om inntektsramme for 2010 og 2011, har flere selskaper i 
prisområde 3 og 4 (Midt- og Nord-Norge) påklaget NVEs prinsipper for beregning av 
referansepris på kraft. Selskapene viser til at deres faktiske gjennomsnittlige pris for kjøp 
av energitap har vært høyere enn NVEs referansepris som er benyttet i inntektsrammene i 
disse årene. I følge selskapene er det i hovedsak to forhold som forårsaker nevnte 

                                                      
11 NVE-dokument 3/2012 
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prisforskjell. Den viktigste årsaken er at energitapene varierer vesentlig mer enn brutto 
forbruk til alminnelig forsyning fra måned til måned innenfor året. Andel tap av levert 
energi er ofte høyere i månedene med mye levert energi, slik at man bør ha høyere vekter 
i vintermånedene enn hva brutto alminnelig forsyning tilsier. Dette kommer blant annet 
av at tapet i nettet øker proporsjonalt med kvadratet av strømstyrken i nettet. Spesielt i 
områder med kalde vintre og høy etterspørsel etter elektrisitet, fører dette til høyere andel 
nettap enn i varmere områder. Den andre årsaken er at det innenfor samme måned er et 
avvik mellom den uveide månedlige områdeprisen og faktisk kraftpris for kjøp av nettap. 
Selskapene viser til at den faktiske prisen ligger høyere enn den uveide områdeprisen 
hver måned gjennom hele året.  

Selskapene viser til at påslaget i referanseprisen således ikke har dekket ekstrakostnadene 
ved deres nettapsprofil for årene 2010 og 2011. Selskapene foreslår en alternativ 
beregning av referansepris hvor områdeprisen vektes med energitap per time. Imidlertid 
foreslår de også at kostnadene ved energitap håndteres gjennom fastsettelsen av tillatt 
inntekt tilsvarende endringer i kapitalkostnader, som vil tilsi at selskapene får full 
kostnadsdekning for sine energitap.  

2.6.2 NVEs vurdering 

NVE har vurdert alternative metoder for beregning av referansepris på kraft, spesielt med 
hensyn på å finne en mer treffsikker tapsprofil. NVE har undersøkt mulighetene for å 
benytte en tapsprofil basert på faktiske tapsvolum per time, eventuelt per måned. I følge 
Statnett inngår nettap i rapporteringen til balanseavregningen som annet forbruk, men 
ikke nødvendigvis separat. Statnett har ikke mulighet til å identifisere hva som er nettap 
og annet forbruk, da dette ikke er relevant for balanseavregningen. Rapporteringen og 
systemer er derfor ikke laget for dette. NVE anser det derfor ikke som mulig å benytte 
faktiske tapstall som volumvekt i referanseprisen. 

NVE har også sett på muligheten for å benytte en tapsprofil som tar hensyn til at profilene 
varierer mellom prisområdene og innenfor døgnet. Brutto forbruk for alminnelig 
forsyning som benyttes som profil i dag, finnes kun per måned for hele landet. Et 
alternativ kan være å benytte brutto totalt forbruk (konsum), som NVE har tilgang til data 
på per prisområde, samt per time. Det presiseres at totalt forbruk inkluderer kraftkrevende 
industri, som er ekskludert i forbruket til alminnelig forsyning. I områder med mye slik 
industri, vil en vekting som inkluderer dette sannsynligvis føre til at profilen blir flatere 
over året enn den faktiske nettapsprofilen for selskaper som ikke har kraftkrevende 
industri. Samtidig vil den være sårbar ovenfor svingninger i produksjonsnivået i 
industrien. 

En utfordring ved å vekte områdepris med volum basert på prisområder, oppstår når 
prisområder endres i løpet av et år. I 2010 ble det for eksempel dannet to nye prisområder 
som førte til endringer i alle prisområdene bortsett fra Nord-Norge. Fra og med 
5. september eksisterte det 5 prisområder.  
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I tabell 6 er den vektede tapsprisen time for time per prisområde i 2010 beregnet12. Det er 
spesielt i dette året at selskapene i Midt- og Nord-Norge klager på at de har vesentlig 
høyere faktiske nettapskostnader enn NVEs referansepris. 

NO 1  
Oslo 

NO 2  
Kr.sand 

NO 3 
Tr.heim 

NO 4  
Tromsø 

NO 5 
Bergen 

NVE referanse pris   459 421 502 496 431 

Time for time   461 422 500 492 429 

Tabell 5: Sammenligning av NVEs referansepris (eksl. påslag på 11 kr/MWh) og pris basert på volumvekt 
per område og time i 2010 i kr/ MWh 

Vi ser at det ikke er store forskjeller mellom NVEs referansepris i 2010 og prisen som 
både er basert på vekting per prisområde og per time. NVEs referansepris er høyere enn 
den alternative metoden i område 3 og 4. I referanseprisen er påslaget på 11 kroner 
trukket fra for å sammenligne metodene. Egentlig burde man legge til den delen av 
påslaget som tilsvarer profilkostnader (8 kr/MWh) i sammenligningen, noe som vil øke 
NVEs referansepris ytterligere. En slik alternativ metode for beregning av nettapsprofil 
viser altså ikke at selskapene i Midt- og Nord-Norge hadde høyere faktiske kostnader 
knyttet til nettap enn resten av landet i 2010, sammenlignet med referanseprisen. 

Videre har NVE sett på om selskapene har blitt underkompensert over tid. Nettselskapene 
rapporterer inn sine årlige nettapskostnader i eRapp. I tabell 7 sammenlignes selskapenes 
faktiske kostnad med NVEs referansepris per MWh, per område. At tallene er negative 
(positive) betyr at selskapene har hatt lavere (høyere) faktiske gjennomsnittskostnader 
enn NVEs referansepris. Vi ser av tallene at NVEs referansepris oftere er høyere enn 
selskapenes faktiske kostnad, men vi ser også at gjennomsnittskostnadene var høyere i 
område 2 og 3 (Midt- og Nord-Norge) i 2009 og i område 3 og 4 (Midt- og Nord-Norge) i 
2010.  

   NO 1  NO 2 NO 3 NO 4 NO 5 

2007  1  ‐1 ‐10      

2008  ‐14  ‐5 ‐8      

2009  ‐14  3 4      

2010  0  ‐36 6 8 ‐35 

Tabell 6: Sammenligning av NVEs referansepris (handelskostnader på 1 kr/MWh er trukket fra i 
påslaget) og faktiske tapskostnader i gjennomsnitt per område i kr/MWh. 

Det understrekes at de faktiske tapskostnadene er fra samme år som referanseprisen er 
beregnet for, slik at NVEs referansepris for 2009 sammenlignes med selskapenes 
tapskostnader i 2009, ikke to år tidligere (som er tallene vi benytter i inntektsrammen). 
Det er også kun selskapene som har distribusjonsnett som er med i sammenligningen 
(regionalnettet er inkludert for de som har det), ca. 135 selskaper.  

Når vi sammenligner selskapenes rapporterte kostnader med referanseprisen hvert år, ser 
vi at mange selskaper har kostnader i området rundt referanseprisen (2007-2010). 
Samtidig er det flere selskaper som har relativt mye høyere/lavere kostnader enn 

                                                      
12 Til å beregne den vektede prisen per område, tas det utgangspunkt i volumene fra 5. september 
og ut året for å finne en gjennomsnittlig fordelingsnøkkel på volum mellom områdene. Denne 
andelen benyttes til å fordele totalt volum per time til de fem områdene for 1.januar til 
4.september. 
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referanseprisen i disse årene. Dette kan skyldes feilrapportering i eRapp eller det kan late 
til at enkelte selskaper har avtaler for betaling av nettap som avviker vesentlig fra 
spotprisen (områdeprisen). Vi understreker at disse avvikene er med å påvirke resultatene 
i tabell 7. Det verdt å merke seg at det er flere av de store variasjonene (f.eks +/- 100 
kr/MWh) som er negative enn positive. 

2.6.3 Konklusjon 

NVE vil fortsette å regulere tapsprisen i inntektsrammene. NVE mener det ikke er 
hensiktsmessig å dekke selskapenes faktiske tapskostnader gjennom inntekstrammene 
pga insentivvirkningene dette gir. NVE ser at metoden for å fastsette referanseprisen kan 
slå ulikt ut i de forskjellige områdene i enkelte år. NVE kjenner imidlertid ikke til at det 
finnes tilgjengelige data som på selskapsnivå kan benyttes til å vekte spotprisene på en 
mer treffsikker måte i forhold til det enkelte nettselskaps tapsprofil hvert år.  

Med bakgrunn i analysene som er foretatt, ser ikke NVE behov for å endre dagens 
metode for beregning av referansepris på kraft. En alternativ metode er heller ingen 
garanti for høyere referansepriser fremover, tvert om ser det ut til at selskapene har hatt 
en romslig ramme med dagens metode. 2010 var et ekstremt år i denne sammenhengen, 
og det vil være svingninger i de faktiske tapsprisene sammenlignet med referanseprisen 
fra år til år. Formålet med NVEs referansepris er at den skal være en god referanse for 
tapskostnadene over tid. 
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3 Økonomiske og administrative 
konsekvenser av forslagene 

De økonomiske og administrative konsekvensene ved endring i håndtering av mer- og 
mindreinntekt ble beskrevet i NVE-dokument 5/2011. 

3.1 Konsekvenser for virksomhetene 
Ingen av forslagene innebærer nye plikter for nettselskapene. De økonomiske 
konsekvensene for nettselskapene ved endringene i rentebestemmelsen blir økt 
avkastning i forhold til dagens nivå, noe som for kundene reflekteres i en høyere nettleie. 
Den foreslåtte ordningen for håndtering av FoU-kostnader gir nettselskapene økt 
lønnsomhet i sin FoU-aktivitet og nettkundene kan oppleve en økning i nettleien på opp 
til ca 0,75 %. Selskapene vil få en ubetydelig økning i arbeidsmengde i forbindelse med å 
søke om å få godkjent sine FoU-prosjekter, samt mer detaljert rapportering av FoU-
kostnader. 

Endringene i dette forslaget i forhold til det som ble foreslått i 2011 når det gjelder 
håndtering av mer- og mindreinntekt, er i all hovedsak av økonomisk karakter for 
nettselskapene. Først om fremst er dette knyttet til at vi foreslår å bruke NIBOR i stedet 
for NVE-renten ved beregning av rente på mer- og mindreinntekt. 

3.2 Konsekvenser for myndighetene 
Endringene i rentebestemmelsen medfører en neglisjerbar økning i arbeidsbyrde hos 
NVE. Det samme gjør håndteringen av FoU-kostnader, i forbindelse med godkjenning av 
prosjekter og tilsyn. 
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4 Forslag til forskriftstekst 
Forskrift om endring i forskrift om økonomisk og teknisk 
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. 

Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat xx.xx.2012 med hjemmel i forskrift 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. § 10-6. 

 

I. 

I forskrift 11. mars 1999 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 
nettvirksomheten og tariffer gjøres følgende endringer: 

 

§ 4-9 skal lyde: 

 Gevinst eller tap ved avgang av anleggsmidler skal rapporteres for hvert 
virksomhetsområde i henhold til § 3-1 første ledd. 

 

§ 7-3 skal lyde: 

Følgende kostnader skal dekkes inn som et tillegg til årlig inntektsramme: 

a) Kostnader ved kjøp av nettjenester fra andre nettselskaper, og kostnader 
ved leie av andre nettselskap sine anlegg med inntektsramme. 

b) Innbetalt eiendomsskatt. 

c) Endringer i avskrivninger og i avkastning som følge av endret 
avkastningsgrunnlag i forhold til verdiene som inngår i 
kostnadsgrunnlaget, jf. § 8-1. Dersom endringene er negative skal de 
trekkes fra årlig inntektsramme. 

d) Kostnader ved spesifikke FoU-prosjekter som på forhånd er godkjent av 
Norges vassdrags- og energidirektorat. Tillegget kan ikke overstige 0,3 
prosent av nettselskapets avkastningsgrunnlag i det aktuelle år. 

 

§ 7-5 fjerde ledd skal lyde: 

 Ved beregningen av tariffene skal det tas hensyn til den antatte saldo for mer- eller 
mindreinntekt med sikte på å styre denne saldoen mot null over tid. Ved beregningen av 
tariffene skal det tas hensyn til antatte avbruddskostnader. Nettselskapet skal utarbeide 
og kunne fremlegge en begrunnet og dokumenterbar plan for dette som er vedtatt av 
selskapets styre. Dersom selskapet ikke har styre, skal planen vedtas av selskapets øverste 
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myndighet. Selskapet skal kunne fremlegge dokumentasjon på at de har tatt hensyn til 
saldo for mer- eller mindreinntekt når de fastsatte tariffene i hvert enkelt år. 

 

§ 7-5 femte ledd skal lyde: 

Mindreinntekt som nettselskapet ikke skal hente inn eller som overstiger 25 prosent 
av tillatt inntekt eksklusiv KILE-fradrag og korrigert KILE på hvert av nettnivåene 
sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett, skal avskrives i rapporteringen til Norges 
vassdrags- og energidirektorat. Det kan i særlige tilfeller søkes om fritak fra 
avskrivningsplikten. Norges vassdrags- og energidirektorat kan ved enkeltvedtak i 
særlige tilfeller redusere akkumulert mindreinntekt som ikke overstiger 25 prosent av 
tillatt inntekt eksklusiv KILE-fradrag og korrigert KILE. 

 

§ 8-3 skal lyde: 

 Norges vassdrags- og energidirektorat skal ved fastsettelsen av årlig 
inntektsramme benytte en referanserente som fremkommer ved:  

1
1

 

 

G: fast gjeldsandel fastsatt til 60 prosent 

Rf: fast nøytral realrente fastsatt til 2,5 prosent 

Infl: årlig justering for inflasjon beregnet som gjennomsnittet av de to siste årenes 
faktiske inflasjon basert på KPI og anslag for inflasjon de to neste årene. Alle tall 
publisert av SSB. Dersom beregnet gjennomsnitt er negativt settes det til null. 

βe: egenkapitalbeta fastsatt til 0,875  

MP: fast markedspremie fastsatt til 5 prosent 

Swap: årlig gjennomsnitt av 5-årig swaprente hos to av de største bankene i Norge  

KP: årlig gjennomsnittlig bransjespesifikk kredittrisikopremie, som fremkommer av 
spreaden mellom 5-årige kraftobligasjoner og 5-årige swaprenter beregnet av to av 
de største bankene i Norge. Kraftobligasjonene skal tilhøre kraftselskaper med en 
rating på minimum BBB+ 

s: skattesats på 28 % 

 

§ 8-7 annet ledd skal lyde: 

Årsgjennomsnittet av NIBOR nominell rente skal legges til grunn ved beregning av 
rente på merinntekt som utgjør inntil 25 % av tillatt inntekt eksklusiv KILE-fradrag og 
korrigert KILE. For overskytende merinntekt skal NVEs referanserente benyttes. Ved 
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beregning av rente på mindreinntekt kan årsgjennomsnittet av NIBOR nominell rente 
eller en lavere sats benyttes. 

 

§ 9-1 første ledd skal lyde: 

Årlig inntektsramme skal kvalitetsjusteres som følge av avbruddskostnader for 
tilknyttede sluttbrukere. Dette gjelder avbruddskostnader for avbrudd som skyldes feil 
eller planlagte utkoblinger i høyspenningsanlegg eller feil i fordelingstransformator, 
avbrudd hvor feil i lavspenningsanlegg medfører utkobling i høyspenningsanlegg samt 
avbrudd ved samtidig utkobling av alle lavspenningskurser på samme 
fordelingstransformator, rapportert i henhold til forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om 
leveringskvalitet i kraftsystemet. 

 

§ 18-5 nytt annet ledd skal lyde: 

 § 7-5 femte ledd trer i kraft 1. januar 2014 med virkning første gang for akkumulert 
mindreinntekt beregnet på grunnlag av tillatt inntekt for 2014. 

 

II. 

Endringene trer i kraft 1. januar 2013, med unntak av endringene i § 7-5 femte ledd, § 9-1 
første ledd og § 18-5 nytt annet ledd som trer i kraft 1. januar 2014. 
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Vurdering av forslag til endring av NVE-renten fra 2013 

Thore Johnsen, professor NHH. Bergen 6. juni 2012. 

1. Bakgrunn og foreløpig konklusjon 

Jeg er av NVE anmodet om å vurdere et forslag fra en arbeidsgruppe om endringer i reglene for 

fastsettelse av NVE-renten. I oversendelsen sier NVE bl.a. at «det kan være ønskelig med en mer 

fleksibel rente som tilpasses finansmarkedene i større grad i enn dagens modell. Dette er gunstig 

i forhold til at nettbransjen vil ha store investeringsprogrammer fremover og man bør legge til 

rette for at reguleringen ikke er til hinder for at nødvendige investeringer gjennomføres. Det er 

også ønskelig å legge til grunn en rentemodell hvor man i større grad unngår behovet for hyppige 

endringer i forskriften, som følge av endringer i markedsforholdene. Renten bør minimum være 

solid i 5 år. Samtidig er det viktig at renten ikke varierer mer enn nødvendig, slik at man unngår 

svingninger i nettleien.»  

 

Bakgrunnen for ønsket om en mer markedstilpasset men samtidig også mer stabil NVE-rente er 

uroen i finansmarkedene de siste år. Denne har gitt et historisk lavt rentenivå (statsrenter) men 

har samtidig også gitt høyere risikotillegg i avkastningskrav for gjeld og sannsynligvis også for 

egenkapital. Nåværende forskrift tillater NVE kun å ta hensyn til første effekt men ikke den 

motgående andre effekten. Dette betyr at forskriften gir et svært lavt nivå for NVE-renten i 

forhold til nettselskapenes sannsynlige kapitalkostnad.  

 

Det kan derfor være ønskelig med en mer fleksibel forskriftsregel som tillater en konjunkturell 

tilpasning av NVE-renten. Den svært lange levetiden for mye av investeringene i denne bransjen 

og behovet for mer påregnelige inntekter tilsier at man isteden bør velge et annet alternativ med 

bruk av en mer langsiktig og konjunkturelt utjevnet NVE-rente. Dette er mitt syn og som jeg vil 

foreslå i det følgende. Jeg vil således gjenta et tidligere forslag om å bruke en konstant realrente 

på 2,5 % justert opp med løpende inflasjon for å beregne både egenkapitalkravet og 

gjeldskostnaden i NVE-renten. Jeg gjør kun mindre endringer i arbeidsutvalgets forslag til andre 

parameterverdier som bestemmer NVE-renten. Mitt forslag ville gi en NVE-rente for 2012 på 

8,5 % mens nåværende forskrift gir en NVE-rente på kun ca. 4,5 % (gjennomsnittlig statsrente 

frem til medio mai 2012).  

 

Arbeidsutvalgets flertall foreslår at egenkapitalkravet i NVE-renten bør være basert på en 

konstant realrente mens gjeldskostnaden bør være basert på løpende 5-års swaprente (pluss en 

passende kredittpremie). Dette ville gi en NVE-rente på 7,4 % for 2012 (pr. medio mai), mens 

forslaget om å bruke swaprenten (minus 0,1 %) som risikofri basis også i egenkapitalkravet gir 

en NVE-rente på kun 6,6 %. Selv om mitt forslag ville gi en vesentlig høyere NVE-rente i 

dagens situasjon med ekstremt lave og negative realrenter kan det forventes å gi gjennomsnittlig 
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lavere og en mer stabil NVE-rente i fremtiden enn de alternative metodene foreslått av 

arbeidsutvalget.  Dette illustreres av en sammenligning av metodene over perioden 1996 – 2011.     

 

 

2. Hovedresultater 

2.1 Regnemodell for NVE-renten 

Tabell 1 tredje-siste linje1

 

 viser beregnede NVE-renter basert på alternative parameter-

forutsetninger i den øverste delen av tabellen. Dette er WACC-krav før skatt som er beregnet ved 

formelen: 

 s) - (1 / } KP)  (Rf s)-(1  
GE

G
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E
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Uttrykket innenfor klammeparentesen gir etter skatt WACC, som omregnes til før skatt NVE-

rente ved divisjon med (1 – effektiv skatt 28 %).2

Nest siste linje i tabell 1 viser en CAPM-basert tilnærmet beregning av NVE-rente:                             

(Rf + βf⋅MP)/(1-eff. skatt) som fokuserer oppmerksomheten på de tre sentrale krav-parametrene:  

 Etter skatt WACC (fjerde-siste linje i nedre 

tabelldel) beregnes som et kapitalvektet snitt av CAPM risikojustert avkastningskrav for 

egenkapitalen (første linje i nedre tabelldel) og skattejustert gjeldskostnad (andre linje). Vektene 

representerer andel egenkapital og netto rentebærende gjeld (fratrukket finansplasseringer) av 

«enterprise value» = sum markedsverdi av egenkapital og netto rentebærende gjeld. 

Gjeldsandelen (G) vises i tredje siste linje i øvre del av tabellen. 

• Risikofri rente i første tabellinje (Rf). 

• Systematisk forretningsrisiko i femte linje (βf  = Aksjebeta x Egenkapitalandel). 

• Markedspremien i fjerde linje (MP = forventet meravkastning på en veldiversifisert 

aksjeportefølje i forhold til risikofri rente).  

Denne direkte beregningen antar at risikofri rente Rf er lik skattejustert gjeldsrente (1-s)⋅(Rf + 

KP) hvor KP er kredittpremien i lånerenten. Vi ser at formelen fungerer godt ved bruk av en 

middels kredittpremie i intervallet [1 % - 1,5 %].  

Kolonnene i tabell 1 viser beregnede NVE-renter for ulike valg av risikofri rente (realrente og 

inflasjon) og for ulike kombinasjoner av de andre kravparametrene. Tabellen dekker tre 

alternative valg av risikofri rente som kan benyttes som basis for egenkapitalkravet og 

gjeldsrenten. 

                                                      
1 Alle tabeller og figurer er samlet i et appendiks. 
2 Ser bort spesielle skattemessige forhold eller disposisjoner som innebærer mindre eller større effektiv skatt på 

driftsresultatet.  
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• 5-års statsrente (Stat): Følger dagens forskrift. Jeg bruker et anslag på 1,80 % for 2012. 

Dette er daglig gjennomsnitt av 5-års stat kvotert av Norges Bank for perioden 2. jan – 18. 

mai. 

• 5-års swaprente (Swap): Referanseutvalget foreslår at gjeldskostnaden måles i forhold til 

swaprenten, i samsvar med vanlig markedspraksis. Statnett og Hafslund foreslår at 

swaprenten redusert med 10 basispunkter (‘swap-10bp’) brukes som risikofri rente i 

egenkapitalkravet, siden dette er et bedre uttrykk for norsk (5-års) risikofri rente i en 

situasjon hvor statsrenten er unormalt lav pga. relativ knapphet av norske statsobligasjoner.  

Swaprenten er beregnet til 3,1 % for 2012 som et gjennomsnitt av daglig 5-års NOK 

swaprente for perioden 2. jan – 18. mai. Dette er høyreside-kvoteringer («Offered rate») av 

ICAP, som er verdens ledende «interdealer»/engros-megler i bl.a. renter, valuta og råvarer 

(lastet ned fra Datastream / «ICNOK5Y(IO)»). 

• Normalisert statsrente (Normal): Et anslag på en normalisert statsrente er definert som 

langsiktig 5-års realrente justert med løpende inflasjon. Jeg benytter en realrente på 2,5 % i 

det følgende men jeg vurderer også lav/høy-intervallet [2,0 % - 3,0 %]. Som inflasjon 

benyttes 2,0 % som et anslag på løpende inflasjon for 2012. Dette er tilnærmet lik snittet av 

inflasjonen siste to år og forventet inflasjon for kommende to år i følge Norges Bank.        

 

2.2 Parameterverdier underliggende nåværende forskrift 

Første kolonne viser en NVE-rente på kun 4,5 % basert på 5-års statsrente 1,80 % for 2012 og 

parameterverdiene underliggende nåværende forskrift: forretningsbeta 0,35 og gjeldsandel 0,60, 

som sammen impliserer egenkapitalbeta 0,88 = 0,35/(1-0,6)3. Videre markedspremie og 

kredittpremie henholdsvis 4,0 % og 0,75 %.4

For sammenligningens skyld har jeg i neste kolonnene illustrert effekten av bruk av swaprenten 

som basis både i egenkapital- og gjeldskravet, som foreslått av Statnett og Hafslund. Her 

benyttes swaprenten 3,1 % for 2012 (pr. medio mai) som basis i gjeldskravet og 3,0 % (swap-

10bp) som risikofri rente i egenkapitalkravet. Forskriftens kredittpremie er nedjustert til 0,25 % 

siden historisk forskjell mellom 5-års swap- og statsrente var ca. 0,50 % før krisen, jf. figur 3. 

Dette gir en NVE-rente på ca. 5,6 %, som er 1,1 % høyere enn beregningen i første kolonne med 

5-års stat. De neste to kolonnene benytter normalisert risikofri rente 4,5 % i egenkapitalkravet og 

i gjeldskravet henholdsvis swaprenten på 3,1 % (referanseutvalget) og normalisert statsrente 4,5 

  

                                                      
3 Ignorerer her og ellers skatteeffekter knyttet til ulik total beskatning av gjeld og egenkapital for selskap og 

investorer. Disse effektene er uklare og er uansett små i forhold til andre feil i kravmodell og antatte 

parameterverdier.  
4 Vi ser bort fra en unødvendig skattejustering av markedspremien som underligger forskriften. Dette forklarer 

forskjellen mellom før skatt WACC i tredje-siste linje og renten beregnet i siste linje fra forskriftens regneregel 

1,14⋅Rf + 2,39 %. 
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%. Dette gir en NVE-rente på hhv. ca. 6,5 % og 7,6 %, dvs. hhv. hele 2,0 % og 3,1 % høyere enn 

den forskriftsbaserte NVE-renten på 4,5 %.  

 

2.3 Parameterverdiene i PwCs beregning for Norges Energi   

Neste kolonne benytter parameterverdier foreslått av PwC i en analyse for Norges Energi 

("NVEs referanserente", 21.10.11). Jeg benytter 5-års statsrente på 1,80 % for 2012 (var av PwC 

beregnet til 2,90 % for 2011) og midtverdien av PwCs intervall for de andre parametrene: samme 

gjeldsandel 0,60 som i forskriften (lav-høy 0,30-0,45), høyere markedspremie 5 % (4,5%-5,5%), 

høyere forretningsbeta 0,375 (0,30-0,45) og høyere kredittpremie 1,43 % (1,15% -1,70%). 

Markedspremien på 5,0 % er av PwC oppfattet som en konjunkturelt justert høy premie. 

Dette øker beregnet NVE-rente til 5,55 % fra 4,5 % basert på forskriften i første kolonne. Av 

økningen på 1,1 % skyldes ca. 0,7 % større tillegg for forretningsrisiko (beta x markedspremie) 

og ca. 0,4 % skyldes større kredittpremie. Lav-høy intervallet for beregnet NVE-rente er [4,65%-

6,55%], eller -/+ ca. 1 %. 

  

2.4 Referansegruppens vurderinger 

De tre neste kolonnene er basert på parameterverdier som synes å reflektere konsensus i 

referansegruppen, sammen med tre alternative valg av basisrenter for gjelds- og 

egenkapitalkravet. For gjeldskravet brukes swaprenten 3,1 % som basis i første to kolonner 

(Swap / Mix). Dette er referansegruppens forslag. For sammenligningens skyld benyttes 

normalisert statsrente 4,5 % i tredje kolonne (Normal). For egenkapitalkravet brukes swap-10bp 

lik 3,0 % i første kolonne, som foreslått av Statnett og Hafslund, men normalisert statsrente 4,5 

% i de to neste kolonnene.  

 

Som andre parameterverdier benyttes forretningsbeta 0,35 og gjeldsandel 0,60 fra forskriften, 

mens markedspremien er økt til 5 % fra 4 %, som foreslått av referansegruppen. Jeg benytter en 

kredittpremie på 1,0 % i forhold til swaprenten, som er ment å reflektere dagens 

markedssituasjon, mens kredittpremien på 1,25 % i forhold til normalisert statsrente er derimot 

ment å reflektere forventet langsiktig kredittpremie, jf. nedenfor.  

 
De to rene risikofri rente alternativene (Swap / Normal) gir NVE-rente på henholdsvis ca. 6,6 % 

og ca. 8,4 % (9,0 % ved normalisert realrente 3,0 %). Dette er hhv. + 1,0 % og + 0,8 % høyere 

enn tilsvarende beregninger basert på forskriftens parameterverdier. Av økningene skyldes ca. 

0,5 % bruken av en høyere markedspremie enn forskriften og resten skyldes høyere 

kredittpremier.  Det foretrukne blandingsalternativet (Mix) for referansegruppen, med 

normalisert risikofri rente i egenkapitalkravet og swaprenten i gjeldskravet ville gi en NVE-rente 

på ca. 7,4 % for 2012 (eller 7,7 % ved 3,0 % realrente i normalisert statsrente).     
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2.5 Mine parametervalg 

Siste kolonne gir mitt anslag på NVE-renten basert på en normalisert statsrente 4,5 %, som sum 

av normal realrente 2,5 % og løpende inflasjon 2,0 %. Jeg beregner også NVE-renter for lav og 

høy realrente hhv. 2 % og 3 %. Jeg benytter en langsiktig normal markedspremie på 4,5 % og 

forretningsbeta 0,40 som begge er definert ut fra en internasjonalt diversifisert aksjeindeks. 

Referansegruppen anbefaler en høyere markedspremie 5 % men lavere forretningsbeta 0,35. 

Disse verdiene synes å være definert i forhold til en norsk aksjeindeks. Produktet av de to 

parameterverdiene – som er det relevante for WACC – gir uansett et risikotillegg før skatt i 

NVE-renten på ca. 2,5 % (hhv. 1,9 % og 3,1 % for mine lave og høye parameterverdier). Jeg 

benytter en gjeldsandel 0,50 som er lavere enn referanseutvalgets 0,60, men samme langsiktige 

kredittpremie på 1,25 % i forhold til normalisert (5-års) statsrente. Disse parametervalgene er 

nærmere vurdert i avsnitt 3 nedenfor.   

 

Dette gir en NVE-rente 8,5 % som er 1,2 %-poeng høyere enn anslaget 7,3 % basert på 

referanseutvalgets parameterforslag og med blandingsalternativet for risikofri rente, dvs. 

normalisert statsrente for egenkapitalkravet men swap-10bp for gjelden (pluss 1 % 

kredittpremie). Mesteparten av forskjellen i beregnet NVE-rente kan forklares ved min bruk av 

en høyere normalisert gjeldskostnad 5,75 % mot 4,0 % for referanseutvalget. Mine alternative 

lave og høye parametervalg gir en variasjon på -/+ ca. 1,2 % i beregnet NVE-rente i forhold til 

midtestimatet (7,3 % og 8,8 %).     

 

Mitt anslag på NVE-renten kan oppdateres årlig men da kun for (større) endringer i løpende 

inflasjon. Inflasjonen kan beregnes f.eks. som et enkelt snitt av siste to års faktisk KPI-endring5 

og Norges Banks anslag på endringen kommende to år. Oppdateringen av NVE-renten gjøres 

enkelt ved følgende formel6

NVE-rente = 6,11 % + 1,19⋅Inflasjon 

:  

basert på 2,5 % realrente og ellers mine parameterverdier, eller 6,07 % + 1,15⋅Inflasjon ved bruk 

av referansegruppens parameterverdier. Figur 2 illustrerer bruken av denne formelen for å 

simulere årlige NVE-renter tilbake til 1999 og underliggende normalisert risikofri rente er vist i 

figur 1. Figur 1 viser også de alternative risikofrie rentene 5-år stat og swap mens tilhørende 

NVE-renter er vist i figur 2 basert på mine parameterverdier. Figur 2 viser også NVE-renten for 

referansegruppens foretrukne blandingsalternativ, med normalisert statsrente brukt i EK-kravet 

og swaprenten i gjeldskravet.  

 

                                                      
5 Med en normal inflasjon (mindre enn 4 % p.a.) har det liten betydning hvordan historisk KPI-endring beregnes, 

f.eks. annualisert snitt av siste 24 måneder, snitt av siste to årlige endringer eller annualisert vekst i KPI for de to 

årene. 
6 Jeg har benyttet en forenklet additiv sammenheng mellom realrente og nominell rente: nominell rente = 2 % 

realrente + inflasjon. Denne tilnærmingen ignorer inflasjonskompensasjon for realrenten (2 % ⋅ Inflasjon), og er 

tilfredsstillende ved inflasjonsrater lavere enn 5 % - 7 %.  
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Figur 2 viser at det rene swap-alternativet ville gitt gjennomgående høyest NVE-rente i de ti 

første årene frem til 2008. Tabellen i figuren viser at også gjennomsnittlig NVE-rente for hele 

perioden 1996-2011 ville vært vesentlig høyere enn for de andre alternativene. Vi ser videre at 

den normaliserte NVE-renten ville være klart lavest i første fem år og klart høyest i siste 4 år og 

gjennomsnittlig verdi for hele perioden hadde vært lavest mellom alle alternativer. Stabilitet og 

(rimelig) påregnelighet er en klar fordel ved bruk av dette alternativet, men det er interessant å se 

at også blandingsalternativet («mix») med løpende 5-års statsrente for egenkapitalen og 

swaprenten for gjelden har hatt betydelig stabilitet. Disse to alternativene er nok de mest 

realistiske og i hvert fall i forhold til alternativet med swaprenten anvendt både for egenkapitalen 

og gjelden. Dette siste alternativet gir som nevnt et svært høyt nivå generelt og stor variabilitet.  

 

Det er ellers grunn til å stille spørsmål ved bruken av markedspremie 4,5 % også før 2008 når 

swap-10bp brukes som risikofri rente i egenkapitalkravet. Swaprenten har historisk ligget 

normalt 0,5 % høyere enn statsrenten i perioder uten åpenbar knapphetsprising av norske 

statsobligasjoner. Dersom markedspremien for dette alternativet reduseres til ca. 4 % før 2008 

får vi NVE-renter som tilsvarer rentene beregnet ut fra løpende 5-års statsrente. Dette forteller at 

swap-10bp vil være spesielt problematisk som risikofri rente i egenkapitalkravet når vi i 

fremtiden (forhåpentligvis) får en mer normal prising av det norske statsobligasjonsmarkedet.   

       

 

3. Vurdering av de enkelte parameterverdiene 

3.1  Risikofri rente 

Forskjellene i beregnede NVE-renter mellom PwCs, referansegruppens og mine parametervalg 

kan i det vesentlige forklares ved ulik valg av risikofri rente. PwC bruker dagens historisk lave 

statsrente selv om denne nok er påvirket av en relativ knapphet av norske statsobligasjoner i 

forhold til nåværende etterspørsel fra utenlandske investorer. Dette forholdet er diskutert i notatet 

fra referansegruppen og ligger bak forslaget fra Statnett og Hafslund, om bruk av en justert 

swaprente som norsk risikofri rente istedenfor statsrenten.  

Figurene 3, 4 og 5.a nedenfor viser økningen i forskjellen mellom 5 år norsk swap- og statsrente 

(swap-premien) fra et normalnivå på ca. 0,5 % før finanskrisen til nåværende nivå på hele 1,4 % 

– 1,5 %. Vi ser en tilsvarende men mindre økning for Tyskland (og Sverige) i figur 4 og 5.b. 

Årsaken til spread-økningen er nok den samme som for Norge, at økt etterspørsel etter sikre 

statspapirer har gitt unormalt lave statsrenter og at disse rentene sannsynligvis er lavere enn 

teoretisk riktige risikofrie renter for samme valutaer.  

Noe av økningen i swap-premien skyldes nok økt kredittrisiko og vedvarende problemer i det 

korte interbankmarkedet. Figur 5.a viser således at også forskjellen mellom 3m Nibor og 3m stat 

har økt betydelig fra normalt ca. 0,20 % til 0,60 % - 0,80 %. Vi ser en tilsvarende økning mellom 

3m EUR-libor og tysk stat. Denne økte premien i de korte interbankrentene vil gjennom 
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rentebytteavtaler vil bli reflektert også i swaprentene. Selv om jeg er enig i referansegruppens 

vurdering at en nedjustert swaprente er et bedre mål enn statsrenten på dagens 5-års norsk 

risikofri rente er jeg langt fra sikker på at 0,10 % er en tilstrekkelig nedjustering. Her fordres mer 

skikkelig statistisk analyse på oppdaterte renterelasjoner fra finanskrisen.7

Jeg tror at nåværende problem med spesielt lave lange statsrenter kan løses bedre ved å bruke en 

normalisert statsrente, og gjerne med en fast realrente på 2,5 % som justeres med løpende 

inflasjon (f.eks. et enkelt snitt av historisk inflasjon for siste to år og Norges Banks midtre anslag 

på forventet inflasjon neste to år). Dette realrentenivået er i samsvar med historiske data som vist 

i tabell 2 men er vesentlig høyere enn dagens nivå, som faktisk har negativ realrente (siste linje i 

tabell 2).  

 Jeg har allikevel 

benyttet swap-10bp i min analyse av forslaget fra Statnett og Hafslund for egenkapitalkravet.            

Bruk av en normalisert realrente innebærer at man bør bruke også normaliserte, faste 

risikopremier for egenkapitalen og gjelden, som diskutert i avsnitt 3.2 og 3.3 nedenfor.  

 
 
3.2  Gjeldsrenter og gjeldsandel 

Jeg har vist at valget av kredittpremie har relativt liten betydning for beregnet NVE-rente ved 

normal størrelse på kredittpremien. Dette gjelder naturligvis ikke ved ekstreme, konjunkturelt 

drevne variasjoner som vi har opplevd i den vedvarende finanskrisen fra høsten 2008 (allerede 

fra august 2007 i interbankmarkedet, jf. figur 5.a). Dette er illustrert i figur 6 for Hafslund, som 

gjennomsnittlig 6 måneders forskjell mellom gjennomsnittlig obligasjonsrente (snitt 

durasjonslengde 3-7 år) og 5-års swaprente. Vi ser den dramatiske økningen i renteforskjellen 

høsten 2008 fra gjennomsnittlig ca. 0,2 % til intervallet 1,2 %-1,6 %.  Kredittpremien har 

kommet noe ned men var fortsatt gjennomsnittlig 1,1 % siste 6 måneder.  

 

Hafslund har en middels kredittrating BBB+, jf. tabell 3. Den rutermerkede grafen med start i 

februar 2009 (snitt fra september 2008) viser gjennomsnittlig tilsvarende kredittpremier for 

kraftselskaper med utestående fastrente-obligasjoner med rating minst BBB+.8

 

 Avvik i forhold 

til kurven for Hafslund skyldes målefeil og forskjeller i likviditet for selskapenes obligasjoner. 

Det er også verdt å bemerke at kredittpremiene i figur 6 gjelder for integrerte kraftselskaper som 

nok har en større kredittrisiko enn et rent nettselskap. Vi ser også at kredittpremien i flytende 

rente lån (relativt 3m Nibor) er langt lavere enn premien i 5-års fastrentelån. Dette indikerer at 

min bruk av en konjunkturelt tilpasset kredittpremie på 1,0 % i forhold til swap-10bp eller en fast 

premie på 1,25 % i forhold til normalisert statsrente er rimelig realistiske.  

                                                      
7 Forslaget til bruk av swaprente minus 0,10 % synes delvis å bygge på en empirisk studie av historiske rentedata.    
8 Dette «Kraft-2» indeksen (K2) som er beregnet av Verdipapirfondenes forening basert på innsamlede tall fra flere 

banker. De helt-trukne. Korte kurvene i figuren gir gjennomsnittlig kredittpremier for tre selskaper med rating A- 

(K1-indeksen).   
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Tabell 3 viser egenkapitalandeler og andel nettvirksomhet (salg i 2010) for 17 norske selskaper. 

Gjennomsnittlig andel bokført egenkapital har falt jevnt siste år til 45 % i 2010 mens snittverdien 

var 52 % for 2006-2010. Bruk av medianverdier eller vekting med andel nettvirksomhet (eller 

størrelse; ikke vist) gir kun mindre forskjeller. For beregning av selskapenes WACC-krav er 

bruk av markedsverdier for egenkapitalen det relevante målet. Under nåværende 

regnskapsbaserte reguleringsregime vil det være liten forskjell mellom markedsverdi og bokført 

verdi for egenkapitalen i nettvirksomheten isolert men til dels betydelige forskjeller for 

kraftproduksjon. Dette vises ved gjennomgående høyere egenkapitalandel basert på estimerte 

markedsverdier for egenkapitalen for 2010 (fra Pareto Securities). Gjennomsnittlig andel 

egenkapitalandel løftes til 66 % eller 62 % vektet med andel nettvirksomhet, men effektiv 

egenkapitalandel for nettvirksomheten isolert er nok nærmere selskapenes bokførte andeler.  

 

Det er uklart hva som forklarer reduksjonen i (bokført) andel egenkapital og økningen i 

gjeldsandelen siste fem år. Er dette er et bevisst valg eller er det kun en temporær endring som 

følge av større investeringer og/eller lavere lønnsomhet, eller som følge av større utbytte til 

eierne. Egenkapitalandelene for de norske selskapene er noe lavere enn for større europeiske, 

integrerte kraftselskaper (tabell 4) og disse selskapene har heller ikke hatt noen merkbar 

reduksjon i andelen egenkapital (2007-11 i forhold til 2001-5 i tabell 5). Det er ellers påfallende 

lave egenkapitalandeler i kraftvirksomhet i forhold til representativ andel egenkapital i annen 

norsk børsnotert virksomhet (tabell 6), dvs. med unntak for shipping (lav lønnsomhet), 

oljeservice-virksomhet (store investeringer) og naturligvis finans. Det er ingen åpenbare fordeler 

for eierne ved bruk av mye gjeld i kraftvirksomhet og for ledelsen i offentlig eid virksomhet er 

det velkjent at egenkapital er mest populær.  

 

Den lavere risikoen ved regulert nettvirksomhet kan riktignok tilsi en høyere effektiv gjeldsgrad 

enn for annen virksomhet i kraftselskapene men gjennomgående lavere lønnsomhet trekker i 

motsatt retning. Det er derfor ikke overraskende at vi i tabell 4 for de norske selskapene og for de 

europeiske integrerte selskapene ikke finner noen klar negativ sammenheng mellom selskapenes 

andel nettvirksomhet og egenkapitalandelen.  Basert på tallene har jeg derfor benyttet en noe 

lavere gjeldsandel 50 % enn forslaget på 60 % fra referanseutvalget.   

   

Bruk av en normalisert realrente innebærer som nevnt at man også bør bruke en fast, normalisert 

kredittpremie for gjelden. Jeg har benyttet en forventet normal kredittpremie på 1,25 % i forhold 

til normalisert statsrente. Dette er en økning på 0,50 % i forhold til premien benyttet i nåværende 

forskrift, og reflekterer at en del av dagens svært høye kredittpremier nok reflekterer en mer 

permanent strukturell endring bl.a. knyttet til sterkere internasjonal regulering av banker, 

forsikringsselskaper og pensjonskasser.  

Når det gjelder referansegruppens forslag om å benytte årlig swaprente som basis for selskapenes 

gjeldskostnad er det naturlig også å bruke en variabel, konjunkturelt tilpasset kredittpremie for 

nettselskaper. Dagens påslag er ca. 1,0 % men dette kan nok forventes å falle til 0,30 % - 0,50 % 
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avhengig av utviklingen i finansmarkedet og bankene, jf. figur 4. Påslaget bør kunne hentes fra 

kraft-indeksene laget og distribuert av Verdipapirfondenes forening, f.eks. et snitt over året av 5-

års indeks Kraft-2 eller snitt av Kraft-2 og Kraft-1.9

 

 En millimetermåling av kredittpremien i 

NVE-renten er uansett meningsløst gitt at markedet er langt fra perfekt og at størrelsen på 

premien uansett har marginal betydning for NVE-rentens størrelse.  

3.3  Forretningsbeta og markedspremie 

Forskjellene i forretningsbetaer og markedspremier mellom referansegruppen, PwC og 

undertegnede er relativt små og forskjellene i beregnet risikotillegg i NVE-rentene er svært liten, 

tilleggene er hhv. 2,4 %, 2,6 % og 2,5 % før skatt. PwC og undertegnede benytter begge tall 

vurdert ut fra en internasjonalt diversifisert investor, som i forhold til Oslo Børs isolert gir lavere 

markedspremie (mindre risiko) men gjennomgående høyere betaverdier (tabell 6), som jevner ut 

beregnet risikotillegg for norsk næringsvirksomhet. Beregnet beta for europeiske kraftselskaper i 

tabell 4 viser derimot at internasjonale betaverdier er gjennomgående lavere enn nasjonale 

verdier.10

 

 Det relevante perspektiv ved fastsettelse av NVE-renter og inntektsrammer bør uansett 

være et profesjonelt og internasjonalt diversifisert eierskap. Kundene skal ikke belastes for 

kostnader knyttet til et mindre profesjonelt eierskap. 

Tabell 5 viser gjennomsnittlig verdi på ca. 0,50 for internasjonal forretningsbeta for europeisk 

kraftvirksomhet basert på månedlige avkastningstall for siste fem-års periode 2007-2011. 11

 

 

Selskapstallene i tabellen og regresjonsanalysen i figur 7 indikerer at betarisikoen er lavere for 

ren nettvirksomhet og figur 7 viser et estimat på 0,43 for ren nettvirksomhet. Tabell 6 viser at 

estimerte forretningsbetaverdier har økt vesentlig siden den tidligere estimeringsperioden 2001-

2005 og at årsaken er vesentlig høyere korrelasjoner mellom selskapenes aksjeavkastning og 

avkastningen på aksjeindeksen, dvs. at en større andel av selskapenes forretningsrisiko fremstå 

som konjunkturell, ikke-diversifiserbar risiko. Figur 9 indikerer at den svært lave estimerte 

betarisikoen for den tidligere perioden 2001-2005 representerer et tidsmessig unntak, idet 

estimerte betaverdier var vesentlige høyere også i tidligere perioder. Jeg har derfor valgt å bruke 

en normal forretningsbeta på 0,40 i min analyse. Samtidig benytter jeg en normalisert 

markedspremie på 4,5 % som midtverdi i et antatt langsiktig estimeringsintervall [3 % - 6 %]. 

                                                      
9 Bankene og meglerhusene som forsyner VPF ønsker å beskytte spredningen av denne informasjonen, men det bør 

være enkelt å få tillatelse til å bruke et årssnitt. 
10  Lavere korrelasjon med internasjonal indeks oppveier her effekten av en mindre risikabel internasjonal indeks: 

beta = korrelasjon x (aksjerisiko / indeksrisiko) og aksjerisiko er uavhengig av indeks. Oslo Børs har svært høy 

risiko og her oppveies effekten av lavere korrelasjon av en langt mindre risiko for en internasjonal indeks.    
11 Mine estimater for forretningsbetaer (og egenkapitalandeler) er betydelig høyere for alle selskaper enn verdier 

rapportert av PwC i sin anaylse for Energi Norge for tilsvarende periode. Det er uklart hva som er årsaken til disse 

avvikene.  



10 
 

Bruk av en normalisert realrente innebærer som nevnt at man også bør bruke en normaliserte, 

fast langsiktig internasjonal markedspremie på 4,5 % mens dagens (kortsiktige) krav til 

risikokompensasjon sannsynligvis er vesentlig høyere. Når det gjelder referansegruppens forslag 

om å benytte årlig swap-10bp som basis også for egenkapitalen bør man vurdere å bruke en 

variabel, konjunkturelt tilpasset markedspremie. Fastsettelsen av en slik variabel premie vil nok 

skape utfordringer som i seg selv nærmest utelukker dette alternativet.     
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Tabell 1. Anslag på NVE-rente for 2012 

 
 

 

Tabell 2. Langsiktig realrente: Historiske tall  

 
 

 

  

2 % inflasjon.  28 % effektiv skatt på selskapenes driftsresultat.

PwC2

Stat Swap3 Mix3 Normal Midt Swap3 Mix3 Normal Lav Høy Midt
Parameterverdier
Risikofri rente (Rf) 1,80 3,10 1,80 3,10 4,00 5,00 4,50
Realrente (Rf - 2 %) -0,20 1,10 -0,20 1,10 2,00 3,00 2,50
Markedspremie (MP) 5,00 4,00 5,00 4,50
Forretningsbeta  (β) 0,38 0,35 0,45 0,40
Gjeldsandel (G) 0,60 0,60 0,40 0,50
       Egenkapital beta 4 0,94 0,88 0,75 0,80
Kredittpremie  (KP) 0,75 0,75 1,43 1,25

Nominelle avkastningskrav:

Egenkapital etter skatt4 5,30 6,50 6,49 7,38 7,50 8,75 8,10

Skatejustert gjeldskost5 1,84 3,78 2,32 4,14 3,78 4,50 4,14

WACC etter skatt6 3,22 4,05 4,65 5,47 3,99 4,72 5,32 6,03 5,27 7,05 6,12

WACC før skatt6 4,47 5,62 6,45 7,59 5,54 6,56 7,39 8,38 7,32 9,79 8,50
   (Rf + β⋅MP)/(1-0,28) 7 4,44 6,25 8,19 8,19 5,10 6,74 8,68 8,68 7,50 10,07 8,75
Forskrift = 1,14xRf+2,39 4,44 5,92 7,52 7,52 4,44 5,92 7,52 7,52 6,95 8,09 7,52
1 5-års stat og swap er daglig snitt  2.jan-18.mai 2012; parametre fra forskrift  (u/skattejustering av MP).
2 PwC notat "NVEs referanserente", 21.okt.11. Oppdatert 5-års statsrente til snitt  fra jan-18.mai 2012.
3 Swaprente 3,1 % basis i gjeldskravet og i EK-kravet enten swap-10bp = 3,0 % ('Swap') eller normalisert  4,5 % stat ('Mix'). 
4 EK-beta = [ 1 + G/(1-G) ] x Forretningsbeta. 
5 EK-krav = Rf  +  (EK-beta) x MP.   Skattejustert  gjeldskost = (1 - s) x (Rf + KP). 
6 WACC etter skatt  = G⋅(Gjeld e. skatt) + (1-G)⋅(EK-krav).  WACC før skatt  = WACC e. skatt  / (1 - 0,28).
7 Forenklet WACC (antar skattejustert  gjeldsrente = Rf).

0,25

8,00

2,41

Justert forskrift1 Johnsen 

4,00

Utvalget

0,35
0,60
0,88

2,95

8,88

1,00 1,25

4,50

0,35
0,60

0,88

4,50

5,00
2,502,50

Realvekst
Periode 3 m 5-10 år BNP per capita Inflasjon

1900 - 2011 2,04 2,14 3,15 3,94

1960 - 2011 2,52 2,46 3,32 4,70

1960 - 79 1,26 -0,09 4,47 5,89

1980 - 99 4,66 4,50 3,17 5,16

2000 - 07 2,32 2,89 2,42 2,04

2008 - 11 1,05 1,71 0,65 1,76

Mai 2012 -0,45 -0,55 1,00 2,00
* Månedsdata fra 1960 unntatt  for GDP. Renter og GDP-vekst

  deflatert  med periodens snitt  inflasjon. Kilder: NHH, Dimson, 

 Marsh & Staunton Yearbook, Statistisk Sentralbyrå, Norges Bank.

Statsrente reell 
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Tabell 3. Redusert norsk egenkapitalandel i 2010, men høy verdijustert andel 
 

 
 
  

Sysselsatt

Gjelds- kapital1 El-nett Snitt

Selskap rating Mill. andel2 2006-10 Bok Marked
Statnett A+ 17 634 96 % 0,39 0,43 0,43
Fredrikstad Energi BB+ 1 321 41 % 0,33 0,34 0,34
BKK A- 13 225 40 % 0,56 0,48 0,76
Buskerud BBB+ 4 980 33 % 0,58 0,42 0,57
Helgelandskraft A 2 024 33 % 0,87 0,86 0,93
Skagerak A- 8 250 32 % 0,52 0,47 0,77
Hafslund BBB+ 23 095 31 % 0,57 0,45 0,56
Eidsiva A- 11 296 29 % 0,57 0,66 0,75
SunnHordland A- 1 937 27 % 0,61 0,60 0,87
Tussa BBB- 1 600 26 % 0,35 0,34 0,62
Trønderenergi BBB 4 392 26 % 0,64 0,48 0,69
Tafjord BBB 2 484 25 % 0,48 0,43 0,74
Lyse BBB+ 13 134 23 % 0,35 0,33 0,60
Troms Kraft BBB- 7 450 16 % 0,56 0,34 0,50
Nord-Trøndelag BBB- 8 509 15 % 0,53 0,28 0,58
Sogn og Fjordane BBB 3 464 15 % 0,62 0,40 0,67
Agder A- 10 860 13 % 0,38 0,32 0,75
Snitt 31 % 0,52 0,45 0,65
Median 27 % 0,56 0,43 0,67
Vektet m/nettandel 0,51 0,46 0,62
Korrelasjon m/nettandel -0,19 0,16 -0,34
Kilde: Pareto Securities
1 Sum bokført egenkapital og netto rentebærende gjeld pr årsskiftet 2010/11
2 Andel av 2010 omsetning fra el-nettet.
3 Andel netto rentebærende gjeld av sysselsatt  kapital pr 31.des.2010. Verdijustert

  egenkapitalfor "Marked" (ingen justering for nettvirksomheten).

Egenkapitalandel3

2010
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Tabell 4. Betaverdier for europeiske el-selskaper 2007 - 2011  
Rangert etter salgsandel for nettvirksomhet 

 
 

 

Tabell 5. Sterk økning i korrelasjoner og betaverdier fra 2001 - 05 til 2007 - 11  
 

 
 

  

El-nett EK-beta1 Forretningsbeta3

Selskap Land andel Nasjonal Internasj. Bok Marked Nasjonal Internasj.
Red Electrica Spania 96 % 0,81 0,60 0,30 0,59 0,47 0,35
Alpiq Holding Sveits 86 % 0,83 0,72 0,80 0,82 0,68 0,59
EnBW AG Tyskland 64 % 0,48 0,55 0,66 0,79 0,38 0,43
RWE AG Tyskland 40 % 0,89 0,70 0,62 0,74 0,66 0,52
Hafslund Norge 35 % 0,75 0,84 0,53 0,58 0,43 0,48
Endesa Spania 31 % 0,83 0,79 0,59 0,70 0,58 0,55
EDF Frankrike 24 % 1,03 0,86 0,70 0,70 0,73 0,61
EVN AG Østerrike 15 % 0,74 0,60 0,66 0,62 0,46 0,37
Fortum Finland 14 % 0,82 0,87 0,60 0,75 0,61 0,65
E.ON AG Tyskland 10 % 1,16 0,96 0,62 0,68 0,78 0,65
Iberdrola Spania 8 % 0,97 0,92 0,53 0,59 0,58 0,55
Enel Italia 0,83 0,71 0,34 0,39 0,33 0,28
Snitt 38 % 0,84 0,76 0,58 0,66 0,56 0,50
Median 31 % 0,83 0,75 0,61 0,69 0,58 0,53
Vektet m/nettandel 0,79 0,70 0,58 0,70 0,55 0,49
Korrelasjon m/nettandel -0,45 -0,66 -0,19 0,25 -0,30 -0,45
1 Månedlig avkastning for 5-års perioden jan 07 - des 11. Nasjonal valuta mot nasjonal børs og USD MSCI verdensindeks. 
2 Gjennomsnittlig egenkapitalandel for perioden 2007-11, hhv. bok- og markedsverdier egenkapital.
3 EK-beta multiplisert  med (1-gjeldsandel).

E/(E+G)2

Forretningsbeta
Selskap Land 2001-05 2007-11 2001-05 2007-11 2001-05 2007-11 2001-05 2007-11
Red Electrica Spania 0,29 0,60 0,31 0,60 0,56 0,59 0,17 0,35
Alpiq Holding Sveits 0,28 0,48 0,44 0,72 0,65 0,82 0,29 0,59
EnBW AG Tyskland 0,08 0,58 0,12 0,55 0,60 0,79 0,07 0,43
RWE AG Tyskland 0,57 0,67 0,88 0,70 0,65 0,74 0,57 0,52
Hafslund Norge 0,45 0,71 1,16 0,84 0,38 0,58 0,44 0,48
Endesa Spania 0,83 0,63 1,20 0,79 0,48 0,70 0,58 0,55
EDF Frankrike 0,61 0,86 0,70 0,61
EVN AG Østerrike 0,02 0,46 -0,04 0,60 0,77 0,62 -0,03 0,37
Fortum Finland 0,06 0,68 0,23 0,87 0,63 0,75 0,14 0,65
E.ON AG Tyskland 0,52 0,81 0,64 0,96 0,84 0,68 0,54 0,65
Iberdrola Spania 0,30 0,82 0,20 0,92 0,59 0,59 0,11 0,55
Enel Italia 0,58 0,86 0,54 0,71 0,63 0,39 0,34 0,28
Snitt 0,36 0,66 0,52 0,76 0,61 0,66 0,29 0,50
Median 0,30 0,65 0,44 0,75 0,63 0,69 0,29 0,53
1 Korrelasjoner mellom aksje og internasjonal børs.
2 Snitt  egenkapitalandel for 2001-05 og 2007-11, markedsverdier egenkapital.

E/(E+G)2EK-betaKorrelasjon1
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Tabell 6. Betaverdier og egenkapital for selskaper på Oslo Børs 2007 - 2011  

 
  

Kapitalvektede gjennomsnitt

Antall Børs-

selskaper verdi1 Nasjonal Internasj. Bok Marked Nasjonal Internasj.
Oslo Børs 200 1 557 1,00 1,09 0,72 0,84 0,84 0,92
Største4 12 1 134 1,02 1,15 0,69 0,77 0,76 0,83
Finans 2 109 1,13 1,46 0,11 0,12 0,14 0,18
Olje 2 497 0,76 0,67 0,84 0,92 0,70 0,61
Industri, etc 10 396 1,23 1,47 0,86 0,91 1,12 1,34
Telekom 1 158 1,14 1,43 0,79 0,88 1,00 1,25
Shipping 5 68 1,02 1,67 0,44 0,47 0,48 0,78
Oljeservice 7 179 1,29 1,51 0,36 0,50 0,64 0,75
1 Børsverdi i milliarder kroner pr 31.12.11.
2 Verdivektede snitt snitt av betaverdier. Beta mot OB totalindeks og mot MSCI verdensindeks, 
3 Egenkapital / (Egenkapital + Nto rentebærende gjeld); snitt årsslutt 2006-2010; egenkapital til bok- eller markedsverdi.
4 Børsverdi minst lik 1 % av børsens totalverdi (ekskluderer Gjensidige).

Egenkapitalandel3EK-beta2 Forretningsbeta
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Figur 1.  Norske 5-års renter 1999 – mai 2012  (årlige snitt) 
 

 
 
 
Figur 2.  NVE-renter 1999 – mai 2012   
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Figur 3.  Norsk 5 år stat og swap 2002 – mai 2012 (årlige snitt) 
 

 
 
 
 
Figur 4.  Swap-spread relativt stat 2002 – mai 2012  (snitt siste 6 måneder) 
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Figur 5.a  NOK interbank-spread rel. stat 2002 – mai 2012 

  

 
Figur 5.b  EUR interbank-spread rel. tyske statsrenter 2002 – mai 2012  

 

 
Figur 5.c  USD interbank-spread rel. stat 2002 – mai 2012  
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Figur 6.  Kredittpremier for Hafslund og andre kraftselskaper 
(Kilde: Datastream og Verdipapirfondenes forening) 
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Figur 7.  Nettvirksomhet har lavere forretningsrisiko  
(Kilde: Datastream og årsrapporter fra selskapene) 

  
 
Figur 8.  Selskaper med mer nettvirksomhet synes å ha mer egenkapital  
(Kilde: Datastream og årsrapporter fra selskapene) 

 
 
Figur 9.  Forretningsbeta for europeiske kraftselskaper økt tilbake til et normalnivå 
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Vurderingstemaer: 

1. NVE ønsker å foreslå at NVE-renten fastsettes etter en standard WACC-formel. Er det tungtveiende 

grunner til at det fortsatt bør tas hensyn til aksjeskatten, eller er en forenkling akseptabel? 

− Absolutt akseptabelt (som jeg hele tiden har ment) 

2. Er det fortsatt relevant å legge til grunn at avkastningen på norske statsobligasjoner er et godt mål på 

risikofri rente, og hva er det som taler for og i mot dette? 

− Ja, men vi bør bruke et langsiktig normalnivå for å unngå nåværende problemer med bl.a. et 
«knapphetsfradrag» i norske lange statsrenter. Foreslår at man isteden bruker en langsiktig 
realrente (2,50 %) som justeres med antatt inflasjon for reguleringsperioden. 

3. Hvis vi skal gå over til en nøytral realrente som risikofri rente for egenkapital, hvilket nivå bør den 

ligge på dersom den skal holdes fast i 5 år? Vi ber spesielt om at innspillene fra referansegruppens 

deltakere vurderes. 

− Se pkt. 2. 

4. Bør vi ved bruk av en nøytral realrente legge til grunn årlig inflasjon, et gjennomsnitt over f.eks. 3 

eller 5 år, eller estimater på fremtidig inflasjon (f.eks. 5 år)? Hvilke kilder bør man eventuelt benytte 

for å finne fremtidig inflasjon? 

− Bør være en kombinasjon av historisk snitt og et estimat for reguleringsperioden. Estimatet 
for perioden kan kombinere flere offisielle kilder. Enkel vekting av historie og prognoser, 
f.eks. siste to års KPI-endring vektet sammen med Norges Banks anslag for neste to år. 

5. Er det relevant å benytte swap-renter som referanse for en risikofri rente for nettselskapenes 

egenkapital og/eller gjeldskostnad, og hva er det som taler for og i mot dette? Vi ber spesielt om at 

innspillene fra referansegruppens deltakere vurderes. 

− Greit for å beregne gjeldskostnad men problematisk som grunnlag for egenkapitalkostnaden. 
Forutsetter at vi virkelig tror at «swap minus 10bp» er et godt uttrykk for «sann» risikofri 
rente. Det er grunn til å stille spørsmål ved om ikke dette estimatet for Norge overvurderer 
den «sanne» risikofrie renten. 

6. Er det rimelig å legge til grunn en markedspremie på 5% og en forretningsbeta på 0,35? 

− Ett mulig alternativ. Oppfattet som risikomåling relativt Oslo Børs. Et bedre alternativ er et 
internasjonalt perspektiv med markedspremie 4,5 % og forretningsbeta 0,40. Gir nærmest 
identiske risikotillegg.    

7. Hvis man går over til en nøytral realrente eller en swap-rente som basis, bør markedspremien og 

beta’en være den samme som når man benytter en statsobligasjonsrente? Hvis ikke, hvilken vei bør 

de i så fall justeres. 

− Bruk av en normalisert statsrente tilsier at man også bør bruke et normalisert tillegg for 
konjunkturell forretningsrisiko, dvs. langsiktig normale verdier for forretningsbeta og 
markedspremie, som jeg har forsøkt å bruke i mitt estimat av NVE-renten. Dersom man 
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isteden bruker en variabel swap-rente (minus 10bp) bør man også bruke en konjunkturelt 
variabel forretningsbeta og markedspremie, men dette blir nærmest en gjettekonkurranse – 
spesielt for markedspremien – noe som representerer en svakhet ved denne metoden.  

8. Hva er fordelene og ulempene ved å benytte en swaprente i gjeldsleddet? Hvis bruk av swaprente er 

akseptabelt, hvilke kilder bør NVE benytte for å fastsette denne? 

− Fordelen er åpenbar for å bestemme gjeldskostnaden isolert, siden selskapenes langsiktige 
fastrente-finansiering er priset i forhold til swaprenten. Dessuten vil swaprenten kunne 
oppfattes å representere den effektive basiskostnaden også ved flytende rente finansiering, 
siden dette er kostnaden i et markedsmessig rentebytte fra flytende til fast (kostnaden uansett 
om selskapet velger å swappe eller ikke). 

− Swap-kvoteringene er satt i et konsentrert bankmarked, men det er ingen grunn til frykte en 
systematisk rentemanipulasjon. Her kan man bruke vanlige markeds-kvoteringer fra 
selskapet InterCapital.         

9. Er det mest hensiktsmessig med et fast eller flytende risikopåslag på swaprenten? Hvis fast påslag 

benyttes, hva er et rimelig nivå og hva er begrunnelsen for det? Hvis flytende risikopåslag, hvilke 

datakilder bør NVE benytte for å fastsette dette? 

− Dette avhenger av om man ønsker løpende konjunkturell justering av NVE-renten eller et mer 
langsiktig normalnivå (evt. justert for inflasjonsendringer). Dagens påslag er ca. 1,0 %, men 
dette kan nok forventes å falle til 0,30 % - 0,50 % avhengig av utviklingen i finansmarkedet 
og bankene, jf. figur 4.  

− Hvilken kilde? Ser ikke noe grunn til ikke å stole på Verdipapirfondenes forening, og 
«millimetermåling» av kredittspreader er uansett meningsløst og har marginal betydning for 
NVE-rentens størrelse.      
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og håper at våre tjenester har vært til nytte.

Med vennlig hilsen

Thomas Fraurud
Partner

PricewaterhouseCoopers AS
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• Oppsummeringen må sees i sammenheng med resten av rapporten.

• Basert på informasjonen og metoden som er anvendt i denne 
rapporten har NVEs referanserente i perioden fra år 2000 til 2011 
ligget i nedre del av eller under estimert intervall for et 
markedsmessig avkastningskrav. 

• Dette indikerer at nettbransjen i Norge har oppnådd for lav 
avkastning i perioden fra år 2000 til 2011. 

• De viktigste årsakene til at referanserenten har ligget under et 
markedsmessig krav siden 2008 er at NVE har benyttet lavere 
kredittpremie og markedspremie enn markedet. 

• En nettinvestering med en årlig avkastning lik NVEs referanserente 
vil innebære et tap på 7,6% i perioden 2000 til 2011 i forhold til 
avkastning i midten av intervallet for det markedsmessige kravet.

• De viktigste forutsetningene som denne rapporten er basert på er:

- Beta, anslått til å ligge i intervallet 0,30 - 0,45 (0,375).

- Risikofri rente, femårig statsobligasjonsrente, faktisk 
gjennomsnitt for året. 

- Markedets risikopremie, 4% - 5,5% (4,5 % i perioden 2000 til 
2007, 5 % fra begynnelsen av 2008).

- Gjeldsgrad, 40% EK og 60% gjeld.

- Kredittmargin, basert på A og BBB rating.

- Skatt, 28 %.

NVEs referanserente har ligget i nedre del av og under intervallet for et 
markedsmessig krav for selskaper med tilsvarende risiko som 
nettselskaper i perioden fra 2000 til 2011 

2

Seksjon 1 – Oppsummering og konklusjoner

Energi Norge • NVEs referanserente

Executive Summary

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

10,0 %

12,0 %

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Utvikling i markedskravet og NVEs referanserente 
fra 2000 til 2011

Intervall for markedsmessig avkastningskrav NVEs referanserente



PwC
21 oktober 2011

-

500 

1 000 

1 500 

2 000 

2 500 

3 000 

3 500 

M
N

O
K

Nettselskapene rangert etter avkastningsgrunnlag* 
2011

Avkastningsgrunnlag Gjennomsnitt

• Samtaler med aktører i bransjen og NVE har gitt indikasjoner på at 
dagens modell ikke fordeler inntektene på en optimal måte.

- Selskapene opplever å få dårligere avkastning på 
nyinvesteringer. Modellen kan gi bransjen insentiver til å 
utsette investeringer lenger enn hva som er 
samfunnsøkonomisk optimalt. 

- Effektivitet beregnes på en måte som premierer 
mindre/spesielle selskaper.

• Bransjen består av over 150 selskaper, flere enn hva man antar er 
samfunnsøkonomisk optimalt.

- Inntektsrammen i selskap som kjøpes opp eller fusjoneres blir 
endret som følge av at det skjer en transaksjon. Dette kan bidra 
til å redusere insentivene for å konsolidere bransjen når 
endring ikke kompenseres fullt ut.

- Selskapene opplever at det er mye politikk knyttet til 
eierskapene. Dette fører til at eksisterende eiere ikke selger selv 
om prisen i kroner er høyere enn hva eier forventer å oppnå ved 
å sitte som eier.

• Enkelte aktører opplever reguleringen som lite forutsigbar.

- Inntektsrammen for enkeltselskaper kan endres vesentlig fra et 
år til et annet selv om forholdene i selskapet ikke er endret.

Samtaler med aktører i bransjen og NVE har gitt indikasjoner på at dagens 
modell ikke fordeler inntektene på en optimal måte og at modellen kan gi 
feil insentiver vedrørende investeringer og konsolidering

3
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Omfang og formål

• PwC Deals (“PwC”) har blitt engasjert av Energi Norge for å vurdere NVEs referanserente.

Metode benyttet i vurderingen

• Den historiske utviklingen i NVEs referanserente er vurdert mot et estimert markedsmessig avkastningskrav for nettselskaper. Det estimerte 
markedsmessige kravet for nettselskaper bygger på PwCs anvendelse av weighted cost of capital (WACC).

• NVEs referanserente og input til beregningen er også diskutert med NVE og en rekke aktører i bransjen.

• Fullstendig beskrivelse av metodikk finnes i Appendix 2.

Basis for vurderingen

• PwC definerer et markedsmessig avkastningskrav for nettselskaper som det en velinformert og uavhengig investor vil kreve å få i avkastning 
på en investering med tilsvarende risiko som et nettselskap.

Bakgrunn

5
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Interne kilder

• Vi har mottatt følgende informasjon fra Energi Norge:

- Diverse rapporter vedrørende NVEs referanserente

• Videre har vi mottatt informasjon gjennom samtaler med: 

- Trond Svartsund, Energi Norge

- Svein Olav Sørensen, BKK AS

- Frode Nybakken, Eidsiva Energi ASA

- Hans Webjørnsen, Hafslund ASA

- Tore Langset, NVE

Eksterne kilder

• Eksterne kilder benyttet i vurderingen inkluderer:

- Bloomberg

- NVEs nettside

- Energi Norges nettside

- Norges Bank

- Moody’s og S&P

Informasjonsinnhenting

Seksjon 2 – Bakgrunn
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• Nettvirksomhet er et naturlig monopol som blir regulert av NVE

• Den økonomiske reguleringen av nettselskapene skal bidra til å 
sikre en samfunnsmessig rasjonell nettvirksomhet gjennom å legge 
til rette for effektiv drift, utvikling og utnyttelse av 
elektrisitetsnettet.

• Under disse forutsetningene skal inntektene over tid gi en rimelig 
avkastning på investert kapital.

• Dagens regulering normerer inntektene i form av en kostnadsnorm. 
Kostnadsnormen fastsettes på bakgrunn av sammenlignende 
effektivitetsanalyser og skal ta hensyn til relevante forskjeller i 
nettselskapenes rammevilkår. 

• Kostnadsnormen skal beregnes slik at bransjens forventede veide 
avkastning blir lik referanserenten som benyttes i reguleringen.

• Skal nettselskapene få en rimelig avkastning over tid bør NVEs
referanserente være på nivå med et markedsmessig 
avkastningskrav til investeringer med tilsvarende risiko som 
nettvirksomhet.

Beskrivelse av NVEs referanserente

Seksjon 2 – Bakgrunn
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• NVEs referanserente har variert mellom 8,5% og 5% i perioden 
2000 til 2011.

• I perioden har nettselskapene vært underlagt 3 ulike modeller for 
beregning av referanserenten.

- For 1997 til 2001 lå referanserenten for avkastningselementet 
fast på 8,3% i hele perioden, basert på en risikofri rente på 6,8% 
og en risikopremie på 1,5%.

- For 2002 til 2006 ble referanserenten gjort flytende ved å 
knytte den til Finansdepartementets vedtak om risikofri 
rentesats for beskatning av kraftforetak (3 års gjennomsnitt av 
femårig statsobligasjonsrente) og en risikopremie på 2%.

- Fra 2007 ble referanserenten endret til å ta utgangspunkt i årlig 
faktisk rente på en femårig statsobligasjon og en risikopremie 
basert på et antatt markedskrav (1,14r +2,39%).

• Årsgjennomsnitt for femårig statsobligasjonsrente har falt fra 6,4% 
i 2000 til 2,9% i 2011 (snitt 8 første mnd. i 2011).

• Differansen mellom NVEs referanserente og femårig 
statsobligasjonsrente har vært volatil og økende frem til 2007. Fra 
2007 har differansen vært stabil på rundt 3%.

• For 2011 er referanserenten basert på faktisk femårig statsrente per 
1. september (snitt 8 første mnd. i 2011). Differansen forventes å 
være på nivå med fjoråret når endelig referanserente for 2011 
fastsettes februar 2012.

NVEs referanserente har vært volatil og fallende i perioden. Differansen 
mellom referanserenten og risikofrirente har økt siden år 2000, men har 
vært stabilt rundt 3% fra 2007

Seksjon 3 – Analyse av NVEs referanserente
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• Avkastningskravet kan deles opp i kostnaden til egenkapital og 
kostnaden for fremmedkapital.

• Avkastningskravet viser hvilken avkastning en investor vil kreve for 
å investere i virksomheter med tilsvarende risiko. Når 
referanserenten er lavere enn markedsmessig avkastningskrav 
innebærer dette at en investor i nettbransjen ikke får tilstrekkelig 
kompensasjon for risikoen vedkommende tar.

• Risikofri rente skal uttrykke et risikofritt investeringsalternativ. 
Risikofri rente tar hensyn til kapitalens tidsverdi. 

• Egenkapitalbeta tar hensyn til den systematiske risikoen til aktuell 
investering i forhold til risikoen i markedet (normalt målt som 
risiko til et gjennomsnittlig børsselskap).

• Markedspremien viser avkastningen utover risikofri rente som 
kreves av investorene i et gjennomsnittlig selskap på børs.

• Andel egenkapital viser markedsmessig egenkapital ift. totalkapital.

• Gjeldskostnaden viser hvilken rente långiver krever for å låne ut 
kapital til virksomheten og består av risikofri rente og en 
lånepremie.

• Skattesatsen viser med hvilken skattesats selskapet får fradrag for 
rentekostnader.

Et markedsmessing avkastningskrav for nettselskapene bør beregnes med 
et vektet gjennomsnittlig avkastningskrav (WACC)

Seksjon 3 – Analyse av NVEs referanserente
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• Det er ikke tatt hensyn til en evt. småbedriftspremie og 
likviditetsrabatt da det fastsettes et krav til bransjen som helhet.

• Normalt vil en investor kreve høyere avkastning for å investere i et 
lite selskap enn i et stort. En investor vil også kreve kompensasjon 
for en illikvid investering i forhold til en likvid investering.

• Faktisk størrelse og eierform til de enkelte nettselskapene er et 
resultat av eiernes valg. Dette er derfor elementer som ikke bør 
inkluderes i avkastningskravet for bransjen.

• Isolert sett betyr dette at investorene i små unoterte nettselskaper 
oppnår en relativt dårligere avkastning enn investorene i store 
nettselskaper med samme referanserente.

• For å komme til et krav før skatt er det utbredt praksis å dele på   (1 
- T) selv om dette ikke nødvendigvis blir teoretisk riktig. PwC
benytter denne tilnærmingen da vi anser dette som etablert 
markedspraksis.

Et markedsmessing avkastningskrav for nettselskapene bør ikke inkludere 
justeringer for størrelse og/eller likviditet

Seksjon 3 – Analyse av NVEs referanserente
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Egenkapitalandel (femårig gjennomsnitt) 

• Optimal kapitalstruktur i nettbransjen er ikke direkte observerbar.  
PwC antar at optimal kapitalstruktur for nettselskaper består av 
40% egenkapital og 60% gjeld.

• Kapitalstrukturen skal baseres på markedsmessige verdier av 
egenkapital og gjeld.  

• Basert på tidligere undersøkelser blant norske corporate finance
selskaper og utviklingen i egenkapitalandelen for europeiske 
kraftselskaper vurderes et langsiktig mål på 40% egenkapital og 
60% gjeld som optimalt.

• Grafen til høyre viser at femårig egenkapitalandel for europeiske 
kraftselskaper har vært stabil mellom 50% og 65% fra år 2000 til år 
2011. 

• Nettbransjen betraktes som mindre risikabel med hensyn til 
kontantstrøm og konjunktursvingninger enn kraftbransjen, og det 
antas at man kan beholde en kredittrating på A/BBB med 40% 
egenkapital. 

Optimal kapitalstruktur for nettbransjen antas å være 40% egenkapital og 
60% gjeld. Dette samsvarer med hva NVE legger til grunn i sin modell

Seksjon 3 – Analyse av NVEs referanserente
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• Årsgjennomsnitt for femårig norsk statsobligasjonsrente er benyttet 

som risikofri rente. Dette er i tråd med hva NVE benytter.

• Risikofri rente falt kraftig fra år 2000 til år 2011.

• Den risikofrie renten skal uttrykke et risikofritt 
investeringsalternativ. I utgangspunktet er ingen investeringer 
risikofrie. Det er utbredt praksis å anvende statsobligasjoner som 
utrykk for en risikofri plassering siden disse stort sett er fri for 
kredittrisiko.

Den risikofrie renten har falt kraftig fra år 2000 til år 2011

Seksjon 3 – Analyse av NVEs referanserente
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Totalkapitalbeta

• Totalkapital-/forretningsbeta for norske nettselskaper er ikke 
direkte observerbar. Totalkapitalbeta er anslått til å ligge i 
intervallet 0,30 til 0,45.

• Intervallet er basert på tidligere undersøkelser blant corporate
finance selskaper (median på 0,4) og samtaler med aktører i 
bransjen, samt vår oppfatning av risikoen i bransjen.

• Observerbar beta for europeiske kraftselskaper har hatt en økende 
trend fra 2000 til 2011. Dette antas å skyldes flere forhold, som 
endring i regulering av bransjen og endring i 
virksomhetssammensetning (økte investeringer i virksomhet med 
høyere beta). Faktisk beta i nettselskapene antas å ha vært relativt 
stabil i perioden. Videre antas beta i nettselskapene å ligge under 
beta i kraftbransjen da nettselskaper er mindre eksponert mot 
konjunkturer.

• Ved estimering av b-risiko for europeiske kraftselskaper er følgende 
retningslinjer fulgt:

– Minimum 40 månedlige observasjoner 

– Avkastning er korrelert mot Morgan Stanleys “All Country
World Index” (MXWD)

– “Raw b” er benyttet, dvs. at bayesiansk justering er ikke 
foretatt

– Korreksjon for gjeldsandel er gjort i henhold til Harris & 
Pringles formel

– b er basert på median av en gruppe europeiske kraftselskaper 
(se appendix 3)

Totalkapitalbeta for norske nettselskaper er anslått til å ligge i intervallet 
0,30 til 0,45. Totalkapitalbeta for europeiske kraftselskaper har hatt en 
økende trend i perioden

Seksjon 3 – Analyse av NVEs referanserente

14
Energi Norge • NVEs referanserente

Kilde: Bloomberg

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Utvikling i intervall for totalkapitalbeta fra 2000 til 
2011

PwCs intervall for totalkapitalbeta NVEs totalkapitalbeta



PwC
21 oktober 2011

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Utvikling i intervall for markedspremien fra 2000 til 
2011

Intervall for PwCs markedspremie NVEs markedspremie

• Markedets generelle risikopremie kan uttrykkes som differansen 
mellom avkastningen på en risikofri investering og den faktiske 
avkastningen for markedet. Den faktiske avkastningen for markedet 
kan estimeres ved hjelp av en børsindex. Differansen gir uttrykk for 
den premien investorene krever for å investere i en gjennomsnittlig 
aksje i markedet, dvs. i en aksje med beta lik 1.

• Det er mulig å måle hva markedskravet har vært historisk ved å se 
på faktisk avkastning i aksjemarkedet vurdert mot faktisk 
avkastning på tilnærmet risikofrie investeringer. 

• For å anslå hva markedskravet er på et gitt tidspunkt bør man 
basere seg på hva investorene i markedet faktisk anvender. 

• PwC gjennomfører jevnlig forskjellige undersøkelser som vurderer  
markedets risikopremie. Basert på disse undersøkelsene anslås 
markedskravet for investeringer i Norge å ligge på 4,5% (4% - 5%) 
fra 2000 til 2008 og på 5% (4,5%-5,5%) fra begynnelsen av 2008.

Markedspremien for investeringer i norske selskaper er anslått til 5% fra 
2008. Dette er på linje med hva PwC benytter for Vest-Europa

Seksjon 3 – Analyse av NVEs referanserente
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• En bransjes kredittrisikopremie baseres på hvordan långivere 
vurderer bransjens systematiske risiko.

• Den systematiske risikoen kan deles i operasjonell risikoprofil og 
finansiell risikoprofil.

• Basert på analyser av både norske private og europeiske børsnoterte 
nettselskaper, samt faktiske kredittratinger i markedet, anslår vi en 
gjennomsnittlig kredittrating for bransjen på A / BBB. Dette ligger 
innefor ”investment grade” og samsvarer med hva flere 
ratinginstitusjoner har kommet fram til tidligere.

• Grafen til høyre viser utviklingen i intervallet for en estimert 
markedsmessig kredittpremie for nettselskaper fra 2002 til oktober 
2011. Se appendix 4 for ytterligere informasjon. Kredittpremien for 
nettbransjen har vært volatil og økte kraftig i 2008. 

- Nedre grense i intervallet viser renteforskjellen mellom femårig 
tysk euro statsrente og renten til en europeisk industry index
med A rating. Gjennomsnittlig renteforskjell i perioden 2007 til 
oktober 2011 er 1,16% (median 1,06%).

- Øvre grense i intervallet viser renteforskjellen mellom femårig 
tysk euro statsrente og renten til en europeisk industry index
med BBB rating. Gjennomsnittlig renteforskjell i perioden 2007 
til oktober 2011 er 1,94% (median 1,65%).

- Størrelsen på intervallet viser renteforskjellen mellom 
europeisk industry index med A rating og tilsvarende indeks 
med BBB rating. Gjennomsnittlig spread over tysk statsrente i 
perioden 2007 til oktober 2011 er 1,55% (median 1,35%).

• I NVEs modell for beregning av referanserente har kredittpremie 
inngått med 0,75% siden 2007. 

Kredittpremien for nettbransjen har vært volatil i perioden 2002 til 2011 og 
økte kraftig i løpet av 2008

Seksjon 3 – Analyse av NVEs referanserente
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• Ved å se på daglige observasjoner av intervallet for estimert 
kredittpremie nettselskaper kan oppnå i markedet, er det tydelig at 
kredittpremien har vært sterkt volatil også innenfor hvert år og 
ligget over 0,75% siden 2008. 

• Den faktiske kredittpremien i markedet er sterkt avhengig av 
konjunkturer og dermed uforutsigbar. 

• Ved å benytte en fast kredittpremie i beregningen av 
referanserenten blir avkastning på nettinvesteringer påvirket av 
utviklingen i kredittmarkedet. Dersom faktisk kredittpremie 
avviker fra 0,75% et gitt år får nettinvesteringer isolert sett en 
avkastning som avviker i forhold til et markedsmessig 
avkastningskrav.

• Justeres referanserenten for faktisk kredittpremie, slik NVE 
justerer den risikofrie rente, unngår man at avkastningen på 
nettinvesteringer blir sterkt påvirket av utviklingen i 
kredittmarkedet.

Referanserenten bør justeres for faktisk kredittpremie for å unngå at 
avkastning på nettinvesteringer blir sterkt påvirket av utviklingen i 
kredittmarkedet

Seksjon 3 – Analyse av NVEs referanserente
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• Basert på informasjonen og metoden som er anvendt i denne 
rapporten har NVEs referanserente i perioden fra år 2000 til 2011 
ligget i nedre del av eller under estimert intervall for et 
markedsmessig avkastningskrav. 

• Dette indikerer at nettbransjen i Norge har oppnådd for lav 
avkastning i perioden fra år 2000 til 2011.

• De viktigste årsakene til at referanserenten har ligget under et 
markedsmessig krav siden 2008 er at NVE har benyttet lavere 
kredittpremie og markedspremie enn markedet. 

• En nettinvestering med en årlig avkastning lik NVEs referanserente 
vil innebære et tap på 7,6% i perioden 2000 til 2011 i forhold til 
avkastning i midten av intervallet for det markedsmessige kravet.

• De viktigste forutsetningene som denne rapporten er basert på er:

- Beta, anslått til å ligge i intervallet 0,30 - 0,45 (0,375).

- Risikofri rente, femårig statsobligasjonsrente, faktisk snitt for 
året. 

- Markedets risikopremie, 4% - 5,5% (4,5 % i perioden 2000 til 
2007, 5 % fra begynnelsen av 2008).

- Gjeldsgrad, 40% EK og 60% gjeld.

- Kredittmargin, nedre grense er faktisk forskjell mellom tysk 
femårig statsrente og en femårig europeisk ”industry index” 
med A rating mens øvre grense er faktisk forskjell mellom tysk 
femårig statsrente og en femårig europeisk ”industry index” 
med BBB rating.

- Skatt, 28 %.

NVEs referanserente har ligget i nedre del av og under intervallet for et 
markedsmessig krav for selskaper med tilsvarende risiko som 
nettselskaper i perioden fra 2000 til 2011 

Seksjon 3 – Analyse av NVEs referanserente
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Avkastningsgrunnlag Gjennomsnitt

• Samtaler med aktører i bransjen og NVE har gitt indikasjoner på at 
dagens modell ikke fordeler inntektene på en optimal måte.

- Selskapene opplever å få dårligere avkastning på 
nyinvesteringer. Modellen kan gi bransjen insentiver til å 
utsette investeringer lenger enn hva som er 
samfunnsøkonomisk optimalt. 

- Effektivitet beregnes på en måte som premierer 
mindre/spesielle selskaper.

• Bransjen består av over 150 selskaper, flere enn hva man antar er 
samfunnsøkonomisk optimalt.

- Inntektsrammen i selskap som kjøpes opp eller fusjoneres blir 
endret som følge av at det skjer en transaksjon. Dette kan bidra 
til å redusere insentivene for å konsolidere bransjen når 
endring ikke kompenseres fullt ut.

- Selskapene opplever at det er mye politikk knyttet til 
eierskapene. Dette fører til at eksisterende eiere ikke selger selv 
om prisen i kroner er høyere enn hva eier forventer å oppnå ved 
å sitte som eier.

• Enkelte aktører opplever reguleringen som lite forutsigbar

- Inntektsrammen for enkeltselskaper kan endres vesentlig fra et 
år til et annet selv om forholdene i selskapet ikke er endret.

Samtaler med aktører i bransjen og NVE har gitt indikasjoner på at dagens 
modell ikke fordeler inntektene på en optimal måte og at modellen kan gi 
feil insentiver vedrørende investeringer og konsolidering

Seksjon 3 – Analyse av NVEs referanserente

19
Energi Norge • NVEs referanserente

* 5990 Hafslund Nett AS

* Kilde: NVE, BV



PwC
21 oktober 2011

• Hvilken avkastning har eierne av nettselskapene oppnådd i forhold til investorer som har gjort investeringer i selskaper med tilsvarene risiko 
de siste 10-20 årene?

- Se på forskjellige scenarier over et netts levetid

• Hvilken avkastning man oppnår på nye investeringer (avkastningen på siste investerte krone)?

- Se på forskjellige scenarier med tidspunkt, type selskap og størrelse på investeringer.

- Vurdere endringer/tiltak for å bedre insentivene til å foreta samfunnsøkonomisk fornuftige investeringer.

• Hvordan nettselskapene kommer ut økonomisk ved kjøp av andre nettselskaper, alt annet likt?

- Se på forskjellige scenarier (størrelse og geografi) og beregne i kroner om ny eier kommer annerledes ut enn eksisterende eier.

• Ønsker bransjen endringer/tiltak for å øke insentivene til å konsolidere bransjen, evt. hvilke tiltak kan være hensiktsmessige?

• Videre vurderinger ift. hvilket grunnlag kravet burde beregnes av og hvilken effekt dagens ordning har hatt på avkastningen?

- Bokførte verdier

- Gjenanskaffelseskost/teknisk verdi

- Effekter/konsekvenser av å endre prinsipper

Andre forhold diskutert med NVE og aktørene som det kan være 
hensiktsmessig å se nærmere på
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• Fra år 2000 til 2011 har nettbransjen vært underlagt tre ulike 
regimer for beregning av referanserenten.

• Uforutsigbarheten i rammebetingelsene skaper økt usikkerhet 
rundt forventet avkastning for nettselskapene.

• I NVEs beregning av referanserenten blir ikke uforutsigbarheten i 
rammebetingelsene tilstrekkelig kompensert.

• Grafen til høyere viser Energi Norges foreløpige estimater for 
endring i effektivitet som følge av potensielle justering i modellen.

Uforutsigbarhet i rammebetingelsene blir ikke tilstrekkelig kompensert for 
i NVEs beregning av referanserenten
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Appendix 1
Markedsmessig avkastningskrav
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Markedsmessig avkastningskrav 2000 til 2011 (base case)
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Beta input 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Asset beta 0,38           0,38          0,38       0,38       0,38       0,38       0,38       0,38       0,38       0,38       0,38       0,38       

Cost of Equity
Risk free rate 6,38% 6,31% 6,36% 4,58% 3,61% 3,27% 3,90% 4,77% 4,43% 3,33% 2,83% 2,90%
Market risk premium 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Asset beta 0,38                0,38              0,38           0,38           0,38           0,38           0,38           0,38           0,38           0,38           0,38           0,38           
Debt/Equity 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150%
Equity beta 0,94                0,94              0,94           0,94           0,94           0,94           0,94           0,94           0,94           0,94           0,94           0,94           
Small stock premium 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Cost of equity 10,6 % 10,5 % 10,6 % 8,8 % 7,8 % 7,5 % 8,1 % 9,0 % 9,1 % 8,0 % 7,5 % 7,6 %

Cost of Debt
Risk free rate 6,38% 6,31% 6,36% 4,58% 3,61% 3,27% 3,90% 4,77% 4,43% 3,33% 2,83% 2,90%
Premium 0,75% 0,75% 1,04% 0,86% 0,61% 0,51% 0,56% 0,62% 1,93% 2,32% 1,41% 1,43%
Cost of debt before tax 7,1% 7,1% 7,4% 5,4% 4,2% 3,8% 4,5% 5,4% 6,4% 5,6% 4,2% 4,3%
Weighted tax rate 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Cost of debt after tax 5,1 % 5,1 % 5,3 % 3,9 % 3,0 % 2,7 % 3,2 % 3,9 % 4,6 % 4,1 % 3,1 % 3,1 %

Cost of Capital
Cost of equity 10,6% 10,5% 10,6% 8,8% 7,8% 7,5% 8,1% 9,0% 9,1% 8,0% 7,5% 7,6%
Weight of equity 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Weighted cost of equity 4,2% 4,2% 4,2% 3,5% 3,1% 3,0% 3,2% 3,6% 3,6% 3,2% 3,0% 3,0%
Cost of debt 5,1% 5,1% 5,3% 3,9% 3,0% 2,7% 3,2% 3,9% 4,6% 4,1% 3,1% 3,1%
Weight of debt 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
Weigted cost of debt 3,1% 3,0% 3,2% 2,3% 1,8% 1,6% 1,9% 2,3% 2,7% 2,4% 1,8% 1,9%
Cost of capital 7,3 % 7,3 % 7,4 % 5,9 % 5,0 % 4,6 % 5,2 % 5,9 % 6,4 % 5,6 % 4,8 % 4,9 %

Tax 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Cost of capital before tax 10,2 % 10,1 % 10,3 % 8,1 % 6,9 % 6,4 % 7,2 % 8,2 % 8,9 % 7,8 % 6,7 % 6,8 %

WACC (base case)
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Markedsmessig avkastningskrav 2000 til 2011 (lavt)
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Beta input 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Asset beta 0,30           0,30          0,30       0,30       0,30       0,30       0,30       0,30       0,30       0,30       0,30       0,30       

Cost of Equity
Risk free rate 6,38% 6,31% 6,36% 4,58% 3,61% 3,27% 3,90% 4,77% 4,43% 3,33% 2,83% 2,90%
Market risk premium 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
Asset beta 0,30                0,30              0,30           0,30           0,30           0,30           0,30           0,30           0,30           0,30           0,30           0,30           
Debt/Equity 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150%
Equity beta 0,75                0,75              0,75           0,75           0,75           0,75           0,75           0,75           0,75           0,75           0,75           0,75           
Small stock premium 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Cost of equity 9,4 % 9,3 % 9,4 % 7,6 % 6,6 % 6,3 % 6,9 % 7,8 % 7,8 % 6,7 % 6,2 % 6,3 %

Cost of Debt
Risk free rate 6,38% 6,31% 6,36% 4,58% 3,61% 3,27% 3,90% 4,77% 4,43% 3,33% 2,83% 2,90%
Premium 0,75% 0,75% 0,83% 0,67% 0,50% 0,42% 0,41% 0,48% 1,39% 1,64% 1,12% 1,15%
Cost of debt before tax 7,1% 7,1% 7,2% 5,2% 4,1% 3,7% 4,3% 5,3% 5,8% 5,0% 3,9% 4,1%
Weighted tax rate 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Cost of debt after tax 5,1 % 5,1 % 5,2 % 3,8 % 3,0 % 2,7 % 3,1 % 3,8 % 4,2 % 3,6 % 2,8 % 2,9 %

Cost of Capital
Cost of equity 9,4% 9,3% 9,4% 7,6% 6,6% 6,3% 6,9% 7,8% 7,8% 6,7% 6,2% 6,3%
Weight of equity 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Weighted cost of equity 3,8% 3,7% 3,7% 3,0% 2,6% 2,5% 2,8% 3,1% 3,1% 2,7% 2,5% 2,5%
Cost of debt 5,1% 5,1% 5,2% 3,8% 3,0% 2,7% 3,1% 3,8% 4,2% 3,6% 2,8% 2,9%
Weight of debt 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
Weigted cost of debt 3,1% 3,0% 3,1% 2,3% 1,8% 1,6% 1,9% 2,3% 2,5% 2,1% 1,7% 1,8%
Cost of capital 6,8 % 6,8 % 6,9 % 5,3 % 4,4 % 4,1 % 4,6 % 5,4 % 5,6 % 4,8 % 4,2 % 4,3 %

Tax 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Cost of capital before tax 9,5 % 9,4 % 9,5 % 7,4 % 6,1 % 5,7 % 6,4 % 7,5 % 7,8 % 6,7 % 5,8 % 5,9 %

WACC Lav
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Markedsmessig avkastningskrav 2000 til 2011 (høyt)
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Beta input 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Asset beta 0,45           0,45          0,45       0,45       0,45       0,45       0,45       0,45       0,45       0,45       0,45       0,45       

Cost of Equity
Risk free rate 6,38% 6,31% 6,36% 4,58% 3,61% 3,27% 3,90% 4,77% 4,43% 3,33% 2,83% 2,90%
Market risk premium 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%
Asset beta 0,45                0,45              0,45           0,45           0,45           0,45           0,45           0,45           0,45           0,45           0,45           0,45           
Debt/Equity 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150%
Equity beta 1,13                1,13              1,13           1,13           1,13           1,13           1,13           1,13           1,13           1,13           1,13           1,13           
Small stock premium 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Cost of equity 12,0 % 11,9 % 12,0 % 10,2 % 9,2 % 8,9 % 9,5 % 10,4 % 10,6 % 9,5 % 9,0 % 9,1 %

Cost of Debt
Risk free rate 6,38% 6,31% 6,36% 4,58% 3,61% 3,27% 3,90% 4,77% 4,43% 3,33% 2,83% 2,90%
Premium 0,75% 0,75% 1,25% 1,05% 0,72% 0,60% 0,72% 0,76% 2,47% 2,99% 1,71% 1,70%
Cost of debt before tax 7,1% 7,1% 7,6% 5,6% 4,3% 3,9% 4,6% 5,5% 6,9% 6,3% 4,5% 4,6%
Weighted tax rate 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Cost of debt after tax 5,1 % 5,1 % 5,5 % 4,1 % 3,1 % 2,8 % 3,3 % 4,0 % 5,0 % 4,6 % 3,3 % 3,3 %

Cost of Capital
Cost of equity 12,0% 11,9% 12,0% 10,2% 9,2% 8,9% 9,5% 10,4% 10,6% 9,5% 9,0% 9,1%
Weight of equity 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Weighted cost of equity 4,8% 4,8% 4,8% 4,1% 3,7% 3,6% 3,8% 4,2% 4,2% 3,8% 3,6% 3,6%
Cost of debt 5,1% 5,1% 5,5% 4,1% 3,1% 2,8% 3,3% 4,0% 5,0% 4,6% 3,3% 3,3%
Weight of debt 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
Weigted cost of debt 3,1% 3,0% 3,3% 2,4% 1,9% 1,7% 2,0% 2,4% 3,0% 2,7% 2,0% 2,0%
Cost of capital 7,9 % 7,8 % 8,1 % 6,5 % 5,6 % 5,2 % 5,8 % 6,5 % 7,2 % 6,5 % 5,6 % 5,6 %

Tax 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Cost of capital before tax 10,9 % 10,9 % 11,2 % 9,0 % 7,7 % 7,3 % 8,1 % 9,1 % 10,0 % 9,1 % 7,7 % 7,8 %

WACC Høy
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Egenkapitalkostnaden anslås ved hjelp av Capital Asset Pricing Model
(CAPM), kontantstrøm til totalkapitalen ved hjelp av en gjennomsnittlig 
totalkapitalkostnad (WACC)
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• Egenkapitalkostnaden estimeres ved hjelp av Capital Asset Pricing Model (CAPM). Modellen baserer seg på ideen om at en investor må 
kompenseres for to aspekter: tidsverdien av penger og risiko. Tidsverdien er representert ved den risikofrie renten rf og kompenserer 
investoren for å investere i en risikofri eiendel over en tidsperiode. Kompensasjonen som investoren krever for å påta seg ekstra risiko 
estimeres gjennom risikomålet b, som sammenligner avkastningen til eiendelen med avkastningen til markedet over en tidsperiode og  
markedets risikopremie (rm –rf). 

• De fleste investorer oppfatter generelt små bedrifter som mer risikoutsatte enn store bedrifter. Dette har sammenheng med at små bedrifter 
ofte er avhengig av en eller noen få nøkkelpersoner, kunder, produkter osv. En rekke empiriske undersøkelser viser dessuten at små bedrifter 
i gjennomsnitt har gitt høyere avkastning enn større bedrifter, og det er vanlig å benytte historisk avkastning som estimat for fremtidig 
forventning. Disse forholdene tatt i betraktning antas investorer å kreve høyere avkastning på små bedrifter versus store. Følgelig modifiseres 
avkastningskravet ved å anslå en såkalt småbedriftspremie (SSP).

• Weighted average cost of capital (WACC) uttrykker en veid sum av kostnadene for gjeld og egenkapital. Ved å benytte et vektet gjennomsnitt 
tar vi hensyn til hva alle kapitaleiere (aksjonærer og långivere) krever i avkastning på selskapet samlet sett. Det er derfor korrekt å benytte 
WACC som diskonteringsrente for kontantstrømmer som er antatt å ha samme risiko som selskapet som helhet. WACC er definert som: 

hvor re er egenkapitalkostnaden,         andel egenkapital, rd gjeldskostnaden, andel gjeld, and T er skattesats. 
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Risikofri rente, b-risiko, markedsrisikopremie og potensielt 
småbedriftspremie, må estimeres ved beregning av CAPM…
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• Risikofri rente settes normalt til effektiv avkastning på statsgaranterte papirer på verdivurderingstidspunktet. PwC anbefaler som regel å 
benytte langsiktige statsobligasjoner ved vurdering av private, langsiktige eierskap. De langsiktige rentene er som regel mindre variable enn 
de kortsiktige rentene, hvilket gjør konklusjonene mer stabile over tid.

• Per definisjon er b-risikoen i gjennomsnitt lik 1. Størrelsen gir uttrykk for aksjens risiko, samt i hvilken grad aksjen samvarierer med 
markedet. Noe forenklet sier man at aksjer med en risiko over gjennomsnittet har b-verdier over 1, mens aksjer med risiko lavere enn 
gjennomsnittet har b-verdier under 1. b fastsettes på grunnlag av statistikk for noterte, sammenlignbare selskaper. 

• Gjeldsgraden i et selskap har betydelig innvirkning på aksjens b -verdi. Betaen er estimert basert på medianbetaen ved null gjeld hos 
sammenlignbare selskaper, justert for typisk gjeldsgrad hos de sammenlignbare selskapene. I praksis innebærer dette at vi finner b -verdier 
for aksjene i sammenlignbare selskaper og eliminerer effekten av gjeld ved hjelp av Harris & Pringles formel:

D/E er gjeld delt på egenkapital, begge uttrykt som markedsverdier. blevered uttrykker egenkapitalrisikoen ved den faktiske gjeldsgrad, mens 
bunlevered gir uttrykk for egenkapitalrisikoen gitt at selskapet har null gjeld. Harris & Pringle-formelen er den anbefalte metoden av PwC
globalt.

• Markedsrisikopremien er basert på generell markedsrisiko. De fleste empiriske undersøkelser konkluderer med at markedsrisikopremien 
ligger i området 4-8% for de fleste vesteuropeiske land, men undersøkelsene varierer noe. For Norge vurderes markedsrisikopremien til 5%.

• Flere institusjoner gjennomfører regelmessige undersøkelser av småbedriftspremie (SSP). PwC baserer seg på undersøkelser foretatt av 
Value Line, Kidder Peabody og Ibbotson. Value Lines estimater viser god konsistens over tid og konkluderer med at SSP synes å ligge i 
området 0-7%. Kidder Peabody publiserer analyser som indikerer SSP i området 0-8%. Ibbotsons estimater baseres på NYSE data fra 1926 til 
i dag, og småbedriftspremien varierer fra 0-10%, avhengig av størrelsen på selskapet. PwC følger Ibbotson’s anbefalinger.
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• Hvis det ikke foreligger rating av selskapets gjeld (selskapet har ikke utstedt obligasjoner), estimeres gjeldskostnaden ved å anta at selskapet 
kan låne til tilsvarende betingelser som lignende selskaper i bransjen. 

• Gjeldsgraden som benyttes for å estimere selskapets egenkapitalbeta (blevered ) og for anslå egenkapital- og gjeldsandeler i WACC er basert på 
en antakelse om at selskapet vil nærme seg den optimale andelen i bransjen. 

… og gjeldskostnad og gjeldsgrad ved beregning av WACC
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I enkelte tilfeller er det nødvendig å justere avkastningskravet med en 
selskapsspesifikk risiko (a-risk) og/eller en landsspesifikk risiko (CRP)

30
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• Hvis det er knyttet ekstraordinære problemstillinger til et selskap som er forventet å påvirke investorenes syn på selskapets risiko og dermed 
verdsettelsen av det, justerer man i enkelte tilfeller avkastningskravet med en bedriftsspesifikk risiko (a-risko). 

• Hvis for eksempel 50% av selskapets inntekter genereres gjennom én enkelt kunde eller et enkelt produkt gjennom flere år, er selskapet 
eksponert for risiko for å miste halvparten av sin inntekt umiddelbart hvis kunden for eksempel bestemmer seg for å velge en annen 
leverandør.

• I tilfeller hvor inntjeningen i høy grad er avhengig av én eller veldig få faktorer, justeres avkastningskravet normalt for a-risko. Det er 
vanskelig å finne empirisk støtte for størrelsen på a-riskoen. I de fleste tilfeller må en ekspert avgjøre hvorvidt en a-risko skal inkluderes og 
eventuelt størrelsen på den.

• Hvis selskapet er lokalisert i en geografisk region som involverer et ekstra risikoelement sammenlignet med lignende selskaper som for 
eksempel er lokalisert i Vest-Europa, kan det være relevant å vurdere en separat premie. Generelt sett er landrisikopremie (CRP) et mer 
tilstedeværende problem for investorer i fremvoksende markeder enn i industrialiserte land. Landrisikopremie er avhengig av økonomisk, 
politisk og institusjonell stabilitet i det relevante landet.

• CRP blir vanligvis inkludert i avkastningskravet gjennom et tillegg til risikofri rente rf. rf erstattes av:

• Et viktig element ved estimering av CRP er å anslå differansen mellom effektiv rente på statsobligasjoner i det aktuelle landet og US
statsobligasjoner, og justere for forventet avvik i inflasjon.

    111  CRPrf



PwC
21 oktober 2011

Appendix 3
Europeiske kraftselskaper

31
Energi Norge • NVEs referanserente



PwC
21 oktober 2011

Utvikling i totalkapitalbeta og egenkapitalandel i europeiske 
kraftselskaper 

32

Appendix 3 – Europeiske kraftselskaper

Energi Norge • NVEs referanserente

Totalkapitalbeta
Selskap 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
HAFSLUND-A SHS -0,01 0,24 0,28          0,45          0,49          0,57          0,45          0,57          0,79          0,54          0,53           0,41          
FORTUM OYJ 0,02 0,01 0,03          0,05          0,10          0,10          0,25          0,75          0,88          0,73          0,64           0,53          
E.ON AG 0,30          0,44          0,49          0,55          0,60          0,79          0,75          0,61           0,53          
ENEL SPA 0,19 0,26 0,33          0,32          0,39          0,22          0,19          0,37          0,35          0,31          0,26           0,23          
RWE AG 0,39 0,55          0,53          0,59          0,64          0,37          0,38          0,44          0,49          0,44           0,36          
ENDESA SA 0,51 0,26 0,47          0,47          0,58          0,60          0,30          0,08          0,34          0,33          0,40           0,45          
IBERDROLA SA 0,25 0,11          0,06          0,15          0,07          0,23          0,29          0,53          0,50          0,51           0,52          

Average 0,19 0,23 0,29 0,31 0,39 0,38 0,34 0,43 0,59 0,52 0,49 0,43
Median 0,19 0,26 0,30 0,32 0,44 0,49 0,30 0,38 0,53 0,50 0,51 0,45

Egenkapitalandel (femårig gjennomsnitt) 
Selskap 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
HAFSLUND-A SHS 0,67          0,62          0,49          0,42          0,40          0,39          0,43          0,52          0,57          0,60          0,59           0,55          
FORTUM OYJ 0,52          0,49          0,48          0,46          0,47          0,55          0,61          0,72          0,76          0,76          0,75           0,73          
E.ON AG -            -            -            0,70          0,71          0,72          0,74          0,83          0,78          0,73          0,67           0,62          
ENEL SPA 0,81          0,71          0,65          0,63          0,59          0,61          0,63          0,60          0,52          0,45          0,38           0,33          
RWE AG -            1,00          1,00          0,65          0,58          0,54          0,53          0,66          0,78          0,83          0,82           0,69          
ENDESA SA 0,59          0,53          0,47          0,39          0,39          0,40          0,43          0,50          0,54          0,56          0,59           0,60          
IBERDROLA SA 0,66          -            0,60          0,58          0,57          0,58          0,59          0,62          0,61          0,59          0,57           0,56          

Average 0,46 0,48 0,53 0,55 0,53 0,54 0,57 0,64 0,65 0,65 0,62 0,58
Median 0,59 0,53 0,49 0,58 0,57 0,55 0,59 0,62 0,61 0,60 0,59 0,60
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RiskCalc - Kredittvurdering av norske nettselskaper

• Moody’s RiskCalc v3.1 Norway baserer seg på historisk informasjon 
på et stort utvalg private norske selskaper, og ved å plotte  et 
selskaps finansielle informasjon inn i modellen produseres en 
Expected Default Frequency (EDF) og en implisitt kredittrating. 

• Vi har benyttet modellen for de 20 største nettselskapene i Norge og 
lagt inn finansiell informasjon per 31.12.2010. I tillegg til å legge 
tallene inn uten justeringer, har vi kjørt modellen ved å justere for 
optimal kapitalstruktur (50% gjeld).*

• Grafen under illustrerer resultatene. Uten å justere for optimal 
kapitalstruktur fordeles ratingene med et gjennomsnitt på Ba+. Ved 
å justere for kapitalstruktur oppnås et gjennomsnitt på Baa/Ba. I 
begge tilfeller sentreres ratingene rundt Baa og Ba (BBB og BB).

*Vi forutsetter at 20 % av gjelden er kortsiktig og at rentesats er 4,5%. Faktisk andel gjeld for 
selskapene var per 31.12.10 gjennomsnittlig 49% og 50 % av denne var kortsiktig. 

CreditEdge - Kredittvurdering av børsnoterte europeiske 
energiselskaper

• Moody’s CreditEdge er en modell for kredittrating av børsnoterte 
selskaper. I tillegg til historisk finansiell informasjon benytter 
CreditEdge markedsverdier og slik hensyntas et selskaps utsikter i 
tillegg til historiske finansielle prestasjoner.

• Vi har benyttet CreditEdge for å produsere kredittratinger på syv 
større europeiske nettselskaper. Som illustrert under fordeles 
femårig kredittrating for selskapene rundt Baa(-). 

• En sammenligning av produsert kredittrating fra CreditEdge mot 
faktisk kredittrating viser at faktisk kredittvurdering er mer positiv 
enn kredittvurdering produsert av CreditEdge. Resultatene fra 
CreditEdge tyder på at større europeiske nettselskaper 
gjennomsnittlig vurderes til Baa(-), mens faktiske kredittratinger
ligger i området A/A-.

Credit Edge Fa kt isk kredit t v u rdering

1 år 5 år Moody's S&P

FORTUM OYJ A2 Baa2 A2 A

E.ON AG Ba2 A3 A2 A

ENEL SPA Baa1 Ba3 A2 A-

RWE AG Ba2 Baa2 A3 A-

ENDESA SA Baa2 Ba3 Ikke ratet A-

IBERDROLA SA Baa1 Baa3 A3 A-

HAFSLUND-A SHS Baa1 Baa2 Ikke ratet Ikke ratet

En Moody’s rating på Ba tilsvarer en S&P rating på BB, en Moody’s rating på Baa tilsvarer en S&P 
rating på BBB osv.
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Implisitt kredittvurdering for de 20 største norske 
nettselskapene fra Moody's RiskCalc
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• For å estimere nettselskapers kredittpremie benytter vi en spread
over femårig Tysk Euro Statsrente. 

• Faktiske kredittvurderinger av europeiske børsnoterte 
nettselskaper tyder på at gjennomsnittlig rating for slike selskap er 
A-. Vi benytter derfor renteforskjellen mellom en femårig A rated
Industry Index og tysk statsrente for å estimere nedre grense for 
kredittpremie for nettbransjen.

• Resultatene fra kredittvurderingsmodellene indikerer imidlertid at 
gjennomsnittlig vurdering ligger rundt BB/BBB. Vi benytter derfor 
renten på en BBB indeks for å estimere spread over den tyske 
statsrenten og da en øvre grense for kredittpremie for nettbransjen. 

• Ideelt ville vi benyttet femårig A rated Utility Index og den 
tilsvarende BBB ratede indeksen.  Imidlertid finnes det ingen BBB 
rated Utility Index og vi må derfor benytte en proxy.

• Som grafen til høyre illustrerer, har  A rated Utility Index og A rated
Industry Index fulgt hverandre tett fra 2002 til oktober 2011.  
Median spread mellom indeksene ligger på 0,03% i perioden og vi 
anser derfor Industry-indeksene som gode erstatninger for Utility-
indekser.
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Nettregulering - distribusjonsnettmodellen

Hva planlegger NVE ?
• Distribusjonsnettmodellen

• Helhetlig gjennomgang 
• ”To-trinnsmodell” – rammevilkårsvariablene flyttes ut av DEA-

modellen
• Kan bli flere nye rammevilkårsparametre; AMS, fjernvarme, 

luftfartshindre, kabling i d-nett med mer, vindkraft, lavspentnett og 
store næringskunder

• Dette kan endre modellens insentiver og inntektsfordeling



Distrbusjonsnettet -planlagt endring i effektivitetsmodell

• Endringer i effektivitetsberegning
• DEA-modell

• Mulige endringer i DEA – modell for distribusjonsnett 
• Fjerning av skog, kystnærhet og snø som oppgaveparametre i DEA modell for 

distribusjonsnett
• Antall fritidskunder og andre kunder slås sammen til totalt antall kunder i DEA-modell for 

distribusjonsnett

• Rammevilkårskorrigering av DEA-beregnet effektivitet i distribusjonsnett for
• Grenseskilleparameter
• Øyforsyning
• Småkraft
• Skog
• Kystnærhet
• Snø
• Andel fritidskunder
• ++

• NVE har problemer med leveranser fra intern GIS avdeling – dette forsinker endringen til 
2013



Endring i effektivitetsmodell for distribusjonsnett - effektivitet

Sammenhengen mellom DEA-effektivitet med nåværende modell og 
reduksjon i DEA-effektivitet ved færre oppgaveparametre 
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Endring i effektivitetsmodell for distribusjonsnett - effektivitet

Sammenhengen mellom reduksjon i DEA-effektivitet med færre 

oppgaveparametre og endring i RVK 
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Endring i effektivitetsmodell for distribusjonsnett -
effektivitet
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Sammenhengen mellom samlet effektivitet med nåværende og endret 
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Endring i effektivitetsmodell for distribusjonsnett -
effektivitet

, 
.E • , , ., 

i 

Sammenhengen mellom DEA-effekti'litet og endring i inntektsramme "ed 
endring i effekti"itetsmåling 

" • 
• 10 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 

, 

, 
'" '" 

• 
••• 

• • 
* • 

• 

• • 
• 140% 

-, ------------------------------------------------------ -------------------------------------. ------. ---------. ---------------------------------- -------------------

• • 
_15 ------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------* -------------------------- -------------------

_,o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
DE A -.11. k l i" il. \ ,,!<'Il Il;; ".." ond. ~11. k l i ... il.1> rn'lin ~ 

.. ..I E ·N ; -:'_ nergl orge , 



Norges vassdrags- og energidirektorat

Middelthunsgate 29
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Telefon: 09575 
Internett: www.nve.no


	3 VedleggThore Johnsen.pdf
	Vurdering av forslag til endring av NVE-renten fra 2013
	1. Bakgrunn og foreløpig konklusjon
	2. Hovedresultater
	3. Vurdering av de enkelte parameterverdiene
	Vurderingstemaer:


