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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
utredningsinstruksen.
Vi ber om at kommentarer til dette forslaget sendes NVE innen 10. oktober 2014.
Innspill skal fortrinnsvis sendes elektronisk: nve@nve.no
Innspill kan også sendes til:
Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO
Svaret merkes med referansenummer 201203894
Etter høringsfristens utløp vil NVE vurdere de innkomne høringsuttalelsene og eventuelle
behov for å gjøre endringer i forslaget. Endringene foreslås å tre i kraft 1. januar 2015.

Oslo, . juli 2014

Per Sanderud
vassdrags- og
energidirektør

Ove Flataker
avdelingsdirektør
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Sammendrag
I dette dokumentet foreslår NVE endringer i kontrollforskriften § 2-8 om
kryssubsidiering.
NVE foreslår å innføre et generelt krav om konkurranse på kjøp som foretas av
nettselskap i konsern og hvor kostnadene skal føres under nettselskapets nettvirksomhet.
Forslaget innebærer at innkjøp og tildeling av kontrakter fra nettselskapet skal skje på
bakgrunn av objektive og ikke-diskriminerende vilkår. Formålet med denne endringen er
å motvirke kryssubsidiering mellom konkurranseutsatt virksomhet og nettvirksomhet, for
å sikre at nettkundene ikke betaler mer en nødvendig for sine nettjenester.
Av samme grunn foreslår NVE å endre bestemmelsene som omhandler fordeling av
inntekter og kostnader mellom nettvirksomheten og øvrige virksomhetsområder i
integrerte selskaper. Bestemmelsen om at interne transaksjoner mellom
virksomhetsområder skal skje til markedsvilkår fjernes og erstattes med et krav om at de
faktiske kostnadene skal fordeles forholdsmessig ut fra den reelle bruken av ressurser.
Det foreslås videre at ved utnyttelse av felles anleggsmidler, skal kostnadene fordeles
forholdsmessig ut fra den reelle bruken av anleggsmidlene.
Det foreslås også å endre ordlyden i bestemmelsen som omhandler krav når
nettvirksomhet stiller midler, herunder finans- og realkapital, til rådighet for andre
virksomhetsområder eller selskaper.
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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.
Bestemmelsene i § 2-8 om kryssubsidiering sprang ut fra et behov for regulering av intern
fordeling av inntekter og kostnader mellom virksomhetsområder i nettselskap og
overføring av midler fra nettselskapet mellom virksomhetsområder og til andre selskaper.
I 2006 ble det også tilføyd et nytt ledd som regulerte transaksjoner mellom nettselskaper
og andre selskaper i samme konsern.
Erfaringer har vist at det gjeldende regelverket ikke lengre er like hensiktsmessig, og
NVE har kommet til at det er behov forendringer.
NVE foreslår å innføre et generelt krav om konkurranse på kjøp som foretas av
nettselskap i konsern og hvor kostnadene skal føres under nettselskapets nettvirksomhet.
Forslaget innebærer at innkjøp og tildeling av kontrakter fra nettselskapet skal skje på
bakgrunn av objektive og ikke-diskriminerende vilkår. Formålet med denne endringen er
å motvirke kryssubsidiering mellom konkurranseutsatt virksomhet og nettvirksomhet.
Forslaget vil i hovedsak påvirke de nettselskap som er organisert i konsern og hvor
handelen mellom nettselskap og øvrige selskap i konsernet i dag blir foretatt uten
utlysning og konkurranse. Endringen vil i liten grad påvirke de nettselskap som ikke er
organisert i konsern og som i dag kjøper varer og tjenester ved bruk av konkurranse.
Det foreslås også å endre noe på ordlyden i bestemmelsen som omhandler krav når
nettvirksomhet stiller midler, herunder finans- og realkapital, til rådighet for andre
virksomhetsområder eller selskaper. Ordet selskaper foreslås endret til juridiske personer
for å ikke virke avgrensende i forhold til formålet med bestemmelsen. Ordet
nettvirksomhet foreslås erstattet med nettselskap for å presisere at kravet gjelder
uavhengig av hvilket virksomhetsområde ressursene regnskapsføres på. Det foreslås å
fjerne ordlyden for andre virksomhetsområder dels fordi dette er regulert andre steder i
kontrollforskriften, jf. endringsforslagene som er omtalt i neste avsnitt, og dels fordi
finanskapital i hovedsak ikke rapporteres på virksomhetsområder, men samlet for
selskapet.
Bestemmelsen om at interne transaksjoner mellom virksomhetsområder skal skje til
markedsvilkår foreslås fjernet og erstattet med et krav om at de faktiske kostnadene, uten
noen form for påslag, skal fordeles forholdsmessig ut fra den reelle bruken av ressurser.
Det foreslås videre at ved utnyttelse av felles anleggsmidler, skal kostnadene fordeles
forholdsmessig ut fra den reelle bruken av anleggsmidlene.
Endringsforslagene er nærmere beskrevet i kapittel 2.
Kapittel 3 gir en vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser ved
forslagene. Kapittel 4 gir en oversikt over forskriftsendringene.
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2 Forslag til endringer i forskrift
I dette kapittelet gjennomgås bakgrunnen for og innholdet i hvert av endringsforslagene.

2.1 Bakgrunn
Kryssubsidiering mellom konkurranseutsatt virksomhet og nettvirksomhet kan påføre
samfunnet kostnader. Kryssubsidiering kan medføre effektivitetstap både hos det
regulerte nettselskapet og i konkurranseutsatte markeder som blir påvirket av
kryssubsidieringen. Overprising ved kjøp av varer og tjenester til nettselskapet medfører
økte kostnader og at nettselskapets kunder betale høyere nettleie enn nødvendig. Det er
derfor et sentralt mål at betalingen for nettjenester kun skal gjenspeile forhold knyttet til
nettvirksomheten, og holdes adskilt fra øvrig konkurranseutsatt virksomhet.
Det vil i tiden fremover være stor investeringsaktivitet i nettvirksomheten, som vil legge
beslag på store ressurser innenfor nettselskap, entreprenørvirksomheter og øvrig
leverandørvirksomhet. Det vil i en slik situasjon være viktig å utnytte ressursene på en
god måte og til riktige priser og vilkår. NVE er av den oppfatning at kjøp av tjenester på
bakgrunn av konkurranse vil bidra til bedre utnyttelse av entreprenører og andre
leverandørtjenester, og legge til rette for en mer effektiv bruk av samfunnets samlede
ressurser.
Formålet med den foreslåtte forskriftsendringen er å sikre at de tjenestene som blir
anskaffet av nettselskapet fra andre konsernselskap, og hvor kostnadene belastes
nettvirksomheten, blir kjøpt til lavest mulig kostnad til den kvaliteten som etterspørres.
NVE foreslår videre å endre bestemmelsene som gjelder fordeling av inntekter og
kostnader mellom nettvirksomheten og andre virksomhetsområder i integrerte selskaper,
for å forhindre overvelting av kostnader til nettvirksomheten.

2.2 Fordeling av inntekter og kostnader mellom
virksomhetsområder
Kontrollforskriften trådte i kraft 1. april 1999. Bestemmelsene i § 2-8 om
kryssubsidiering sprang ut fra et behov for regulering av interne transaksjoner mellom
nettvirksomhet og øvrige virksomhetsområder og overføring av midler fra nettselskapet
til andre selskaper. Reglene ble utformet basert på den praksis som var mest vanlig på den
tiden: Mesteparten av kostnadene ble ført på nettvirksomheten og denne solgte varer og
tjenester og/eller stilte anleggsmidler til rådighet internt i selskapet eller til eksterne
selskaper. Bestemmelsene om at det internt skulle avregnes til markedspris skulle bidra til
at gevinstene ved slike transaksjoner tilfalt nettkundene som gjennom nettleien dekket
kostnadene.
Erfaringer har vist at det etter hvert har blitt vanlig at ytelsene går motsatt vei og
bestemmelsene kan dermed føre til at kostnadene som føres på nettvirksomheten gjennom
internprising blir høyere enn den faktiske kostnaden selskapet har hatt. NVE mener dette
ikke er hensiktsmessig og foreslår derfor endrede regler. I eksternregnskapet tillater god
regnskapsskikk forøvrig ikke selskapene å ha en slik praksis.
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2.2.1 Beskrivelse av foreslått endring
Gjeldende bestemmelser i § 2-8 andre ledd lyder: ”Overføring av midler, herunder
finans- og realkapital som stilles til rådighet, fra nettvirksomheten til andre
virksomhetsområder eller selskaper, skal skje til markedsvilkår”. Det foreslås å fjerne
kravet om at dette gjelder ved interne transaksjoner i selskapet. I praksis har dette kravet
ingen betydning for verken selskapet, deres kunder eller andre, da nettselskapet uansett
kan føre kostnader og inntekter knyttet til slike midler direkte på virksomhetsområder
som ikke er omfattet av NVEs regulering. I tillegg foreslår vi å endre ordet
nettvirksomhet til nettselskap for å presisere at bestemmelsen gjelder uavhengig av
hvilket virksomhetsområde ytelsen skjer fra da det ellers i praksis vil være svært enkelt å
omgå regelverket.
I gjeldende bestemmelser i tredje og fjerde ledd er det lagt til grunn at intern avregning
mellom virksomhetsområder, både når det gjelder ytelser og utnyttelse av felles
anleggsmidler, skal skje til markedspris. Dette innebærer i praksis at nettselskapene
gjennom internprising kan kostnadsføre mer på nettvirksomheten enn de kostnader som
faktisk har påløpt for selskapet. Dette er en praksis som i henhold til god regnskapsskikk
ikke er tillatt i eksternregnskapet. Dette er heller ikke hensiktsmessig i den økonomiske
rapporteringen til NVE, fordi det kan føre til at kundene må betale mer enn det som er
nødvendig for å dekke selskapets kostnader. Det foreslås derfor at faktiske kostnader,
avskrivinger og balanseverdier skal fordeles forholdsmessig på de aktuelle
virksomhetsområdene ut fra den reelle bruken av ressursene.
De foreslåtte endringene er en presisering av at nettselskapene skal fordele sine faktiske
kostnader mellom virksomhetsområdene basert på reell bruk av ressurser. Når et
nettselskap har aktiviteter som ikke er å anse som nettvirksomhet, enten aktiviteten skjer
innad i selskapet eller eksternt, skal alle kostnader og inntekter knyttet til aktiviteten
holdes utenfor nettvirksomheten. Dette gjelder også kapitalkostnader, representert ved
avskrivninger av anleggsmidler og en rimelig avkastning på den investerte kapitalen. I
tillegg til de kostnadene som er direkte knyttet til den aktuelle aktiviteten, skal
nettselskapet fordele en forholdsmessig andel av selskapets felleskostnader til alle de
virksomhetsområdene de har aktiviteter på. Slike felleskostnader er for eksempel
administrative drifts- og kapitalkostnader. Dette innebærer at dersom aktiviteten på øvrig
virksomhet øker i forhold aktiviteten på nettvirksomhet skal en større andel av selskapets
felleskostnader føres på øvrig virksomhet og en mindre andel føres på nettvirksomhet.
NVE stiller i forbindelse med den årlige økonomiske og tekniske rapportering til NVE
krav til hvordan disse forholdene skal håndteres.

2.3 Transaksjoner mellom nettselskap og andre
selskaper i samme konsern
De senere årene har en økende del av energiselskapene blitt organisert etter
konsernmodeller, hvor store deler av nettselskapets kostnader består av kjøp av varer og
tjenester fra selskaper innenfor samme konsern. Flere nettselskaper har i dag en praksis
hvor store deler av varer og tjenester som inngår i nettselskapets produksjon blir kjøpt fra
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tilknyttede selskaper i konsernet. Dette innebærer kjøp av bl.a entreprenørtjenester,
nettkomponenter, fakturering, m.v.
Bortsetting av tjenester til selskap med helt eller delvis sammenfallende eiere kan
medføre risiko for omgåelse av regelverk og kontrollen med nettselskapenes
monopolinntekter. Nettselskapenes inntektsramme er en funksjon av nettselskapets
kostnader, og fastsettes på bakgrunn av historisk kostnadsgrunnlag (40%) og en
kostnadsnorm (60 %). Dette innebærer isolert sett at økte kostnader hos nettselskapet vil
medføre økt tillatt inntekt for nettselskapet. Ved å sette ut tjenester til, eller kjøpe varer
fra, andre selskaper med samme eier, kan høye priser brukes til å flytte fortjeneste fra det
regulerte nettselskapet til et selskap i samme konsern, som ikke er omfattet av det samme
reguleringssystemet.
I prinsippet er det mulig å foreta en slik kryssubsidiering fra nettselskapet til alle
virksomheter i konsernet som leverer varer og tjenester til nettselskapet. Nettselskapets
kostnader vil på denne måten kunne bli høyere enn nødvendig. Deler av de økte
kostnadene vil dekkes inn gjennom økt inntektsramme og derigjennom økt nettleie til
nettselskapets kunder.
Kontrollforskriften foreskriver i dag ingen bestemt metode som nettselskapet må følge for
å oppfylle kravet i kontrollforskriften § 2-8 om at transaksjoner skal skje til
markedsvilkår. Det er vanskelig og ressurskrevende for NVE å kontrollere hvorvidt de
enkelte priser og transaksjoner mellom konsernselskaper skjer til markedsmessige vilkår,
uten å kunne stille krav til konkurranse om anskaffelsene. NVE har vurdert det slik at
man innenfor dagens § 2-8 ikke har en uomtvistet hjemmel til å kreve reell konkurranse
på de tjenester som nettselskapet har valgt å sette ut til søsterselskap. NVE har imidlertid
vurdert at man med hjemmel i energilovforskriften § 9-1, jf særlig bokstav f om nøytral
opptreden, jf energiloven § 10-6 kan endre forskriften i tråd med forslag nevnt nedenfor.

2.3.1 Dagens regelverk
2.3.1.1 Kontrollforskriften
Kontrollforskriften § 2-8 omhandler kryssubsidiering mellom nettvirksomheten og øvrig
virksomhet.
I 2006 ble det innført et nytt sjette ledd i bestemmelsen der det heter at: ”Transaksjoner
mellom nettselskapet og andre selskaper i samme konsern skal skje til markedsvilkår.
Avtaler mellom selskap i konsern skal foreligge skriftlig.”
Endringsforslaget ble i høringsdokument av 1. juli 2005 (NVE 2005/9) begrunnet med at:
”Forslaget til nytt sjette ledd er en konsekvens av utviklingen med økt omfang av
transaksjoner mellom konsernselskaper ved kjøp og salg av varer og tjenester. I de
senere år har vi sett en utvikling i energibransjen hvor virksomheten reorganiseres
innenfor konsernmodeller med utstrakt kjøp og salg av varer og tjenester mellom
forskjellige selskaper. For å tydeliggjøre at regelverket også er ment å skulle dekke
transaksjoner mellom selskaper med eiermessig nærhet foreslås det å innta et nytt sjette
ledd.”
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Det ble ikke gitt ytterligere føringer til innhold i konsernavtaler eller hva som er å forstå
som markedsmessige vilkår.
Det er i praksis vanskelig for NVE å avgjøre hvorvidt internprisene som blir benyttet i
kjøp mellom søsterselskaper i konsern, skjer til markedsmessige vilkår. Nettselskapene
har i stor grad monopol på de tjenester som etterspørres innenfor konsesjonsområdet. Det
er videre krevende for nettselskapene å dokumentere at interne transaksjoner skjer til
markedsvilkår uten utlysning, fordi det ofte ikke eksisterer sammenlignbare priser på
tjenesten i de aktuelle områdene.
2.3.1.2 Øvrig lovgivning
Nettselskapene er omfattet av forskrift av 7. april 2006 nr 403 om innkjøpsregler i
forsyningssektorene (forsyningsforskriften), som blant annet gir regler om anskaffelser
innenfor kraftsektoren, jf. § 1-3 bokstav a nr 2. Denne forskriften hører inn under
ansvarsområdet til Nærings- og fiskeridepartementet, og er fastsatt med bakgrunn i
direktiv 2004/17/EF (forsyningsdirektivet).
Forskriften regulerer at anskaffelser over terskelverdiene (3,1 millioner kroner ekskl.
mva. for vare- og tjenestekontrakter og 39 millioner kroner ekskl. mva. for kontrakter om
bygge- og anleggsarbeid, jf. § 2-3) skal foretas ved åpen eller begrenset
anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling.
Anskaffelsesreglene stiller videre krav til at alle anskaffelser – uansett verdi – oppfyller
visse grunnleggende krav, jf. § 3-1. Anskaffelsene skal så langt det er mulig være basert
på konkurranse. Videre stilles det krav om at tildeling av oppdrag skal skje på bakgrunn
av objektive og ikke-diskriminerende kriterier, samt at oppdragsgivere skal sikre at
hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas.
I henhold til forskriften § 1-7 (kontrakter som tildeles tilknyttede foretak) får forskriften
ikke anvendelse på kontrakter som tildeles et tilknyttet foretak dersom ”minst 80 prosent
av den gjennomsnittlige omsetning innen henholdsvis tjenester, varer eller bygge- og
anleggsarbeider som foretaket har oppnådd i EØS-området i de foregående tre år,
skriver seg fra en ytelse av henholdsvis tjenester, varer eller bygge- og anleggsarbeider
til foretak det er tilknyttet.” Dette innebærer at kontrakter som inngås mellom nettselskap
og annet selskap i nettselskapets konsern (leverandøren) der leverandøren i løpet av de tre
seneste årene har hentet minst 80 % av omsetningen av den aktuelle typen leveranse fra
nettselskapet, faller utenfor forskriftens virkeområde.
NVE vurderer det slik at bestemmelsene i forsyningsforskriften ikke er til hinder for at
NVE kan fastsette mer detaljerte regler enn det som i dag følger av kontrollforskriften §
2-8 siste ledd. Dette inkluderer regler om anskaffelsesmetoder som sikrer at transaksjoner
mellom nettselskap og andre selskaper i samme konsern, skjer til ”markedsvilkår”. Når
NVE foreslår at det inntas regler i kontrollforskriften i stedet for å henvise til det
anskaffelsesregelverket som allerede finnes, skyldes dette blant annet at formålet med å
ha krav til konkurranse for transaksjoner mellom nettselskaper og andre selskaper i
samme konsern er noe annerledes enn anskaffelsesregelverkets formål. Den foreslåtte
bestemmelsen skal både sikre kostnadseffektive anskaffelser og at nettselskapets kunder
ikke skal belastes kostnader fra konkurranseutsatt virksomhet.
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2.3.1.3 Øvrig energilovgivning
Nettselskapene er allerede underlagt krav som regulerer hvilke tjenester som ikke kan
utføres av nettselskapet og hvilke tjenester som skal utføres av nettselskapet selv. Slike
krav følger blant annet av energilovens bestemmelser om funksjonelt skille, jf.
energiloven § 4-7, jf. § 4-6. Plikten til konkurranse slik ovennevnte forslag skisserer gir i
seg selv ingen direkte føringer på hvilke oppgaver nettselskapene må utføre selv, eller
hvilke oppgaver nettselskapene har mulighet til å sette ut. Forskriftsendringen innebærer
derimot at de oppgaver nettselskapene velger å kjøpe eller leie inn fra andre selskaper i
samme konsern, må anskaffes ved konkurranse.

2.3.2 Beskrivelse av foreslått endring
Den foreslåtte endringen i kontrollforskriften § 2-8 vil innebære at nettselskap som kjøper
tjenester innad i konsern, og hvor kostnadene ved anskaffelsen skal belastes
nettvirksomheten, pålegges å gjennomføre anskaffelsene basert på konkurranse.
Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal videre skje på grunnlag
av objektive og ikke-diskriminerende kriterier.
NVE legger til grunn at transaksjoner mellom nettselskap og uavhengige leverandører,
som ikke er i samme konsern, i dag er omfattet av forsyningsforskriftens bestemmelser.
Den foreslåtte endringen i kontrollforskriften § 2-8 vil ikke legge strengere restriksjoner
på slike transaksjoner enn det som følger av dette anskaffelsesregelverket.
NVE foreslår at konkurranse skal gjennomføres ”så langt som mulig”. Denne
begrensningen er ment å være et snevert unntak fra hovedregelen om konkurranse. Hva
som må regnes som ”mulig” i det enkelte tilfelle, vil måtte fastsettes nærmere i praksis.1
NVE vil i sin forvaltning av forskriftens bestemmelser se hen til forsyningsforskriften, og
de regler som gjelder for anskaffelser mellom nettselskap og uavhengige leverandører.
NVE foreslår å justere ordlyden i kontrollforskriften § 2-8 sjette ledd siste punktum.
Denne justeringen er ikke ment å endre det materielle innholdet i bestemmelsen.
NVE tar sikte på at endringene trer i kraft 1. januar 2015. De nye kravene i
kontrollforskriften § 2-8 sjette ledd vil gjelde alle anskaffelser som avtales etter årsskiftet
2014/ 2015 (nye avtaler). Som nye avtaler, regnes også avtaler om anskaffelser i henhold
til rammeavtale inngått før 1. januar 2015 (avrop). Avrop foretatt etter årsskiftet 2014/
2015 i henhold til rammeavtale inngått før 1. januar 2015, foreslås således omfattet av de
nye reglene.
Med rammeavtale menes avtale av slik art som defineres i forsyningsforskriften § 4-2
bokstav e og anskaffelsesforskriften § 4-2 bokstav f. At det er avtaler av slik art som
omfattes av de nye reglene, innebærer at de nye reglene i kontrollforskriften § 2-8
sjette ledd får anvendelse på rammeavtaler uavhengig av om avtalen omfattes av
forsyningsforskriften.2

1

Jf. nærmere nedenfor om at det ikke kan utelukkes tilfeller der det kan være vanskelig og
kostnadsdrivende for nettselskapet å gjennomføre anskaffelsen ved konkurranse
2
Så lenge rammeavtalen er av en slik art som angitt i nevnte definisjoner, kan avtalen således
for eksempel falle utenfor forsyningsforskriftens virkeområde i kraft av forsyningsforskriften
§ 1-7,2 men like fullt omfattes av de nye reglene i kontrollforskriften § 2-8 sjette ledd
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NVE finner at forslaget utvilsomt er innenfor de skranker som oppstilles i
Grunnloven § 97.

2.3.3 NVEs oppfølging
Nettselskapene foretar i dag mange typer anskaffelser av ulik art og omfang. NVE ser at
det for visse varer og tjenester kan være vanskelig og kostnadsdrivende for nettselskap i
konsern å foreta anskaffelser basert på konkurranse. Dette kan f.eks gjelde små
anskaffelser eller anskaffelser som stor grad anskaffes sammen med annen virksomhet
som driftssentral, administrative tjenester, etc. NVE ser at det for noen særlige tilfeller
kan være hensiktsmessig med innkjøp uten konkurranse. NVE vil poengtere at et
eventuelt unntak fra det generelle kravet om konkurranse ikke vil unnta nettselskapene
kravet om at transaksjoner mellom nettselskapet og selskap i samme konsern skjer til
markedsvilkår.
NVE mener det er et særlig behov for at NVE har tilgang til informasjon og oversikt over
art og omfang av varer og tjenester som blir anskaffet fra selskap i konsern uten at det er
utsatt for konkurranse. NVE vil derfor kreve, som en del av den årlige økonomiske og
tekniske rapporteringen til NVE (eRapp), at nettselskapene beskriver alle transaksjoner
og innkjøpsavtaler mellom nettselskapet og tilknyttede foretak, som ikke er basert på
konkurranse.
I den grad anskaffelsene ikke er basert på konkurranse skal art og omfang av
anskaffelsene beskrives og en begrunnelse for at konkurranse ikke er foretatt skal
innrapporteres til NVE. Nettselskapene skal i slike tilfeller kunne begrunne at
anskaffelsen var den totaløkonomisk mest gunstige løsningen for nettselskapet og at
innkjøpsprosessen medførte likebehandling av leverandører uavhengig av selskapsmessig
tilknytning.
NVE vil benytte de innrapporterte data ved kontroll med nettselskapenes innkjøpspraksis
i sin tilsynsvirksomhet. NVE vil kontrollere at nettselskapet har valgt kontrakter på
bakgrunn av de generelle kravene i bestemmelsen. NVE vil derfor legge vekt på at
nettselskapene sikrer hensynet til transparens, etterprøvbarhet og dokumentasjon om
fremgangsmåte ved valg av leverandører, og at de leverandører som er totaløkonomisk
mest gunstig for nettselskapene blir valgt.

3 Økonomiske og administrative
konsekvenser av forslagene
3.1 Konsekvenser for nettselskapene
Forslagene innebærer nye plikter for nettselskaper organisert i konsern. Nettselskapene er
i dag pålagt å sørge for at alle anskaffelser skjer til markedsvilkår. Forslaget innebærer at
det pålegges konkurranse for å sikre at kravene til markedsvilkår oppfylles. I den grad
nettselskapet i dag kjøper tjenester fra selskap i konsernet uten at denne varen eller
tjenesten blir utsatt for konkurranse, vil forslaget medføre økte administrasjonskostnader i
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selskapet. Endringsforslaget vil ikke påvirke nettselskapets anskaffelser fra tredjeparter
eller anskaffelser hvor kostnadene ikke blir ført under nettvirksomheten.
NVE legger til grunn at for visse typer anskaffelser fra andre konsernselskaper, der
utlysning vil være særlig kostnadsdrivende for nettselskapet, kan nettselskapet føre
kostnader under nettvirksomheten til tross for at anskaffelsen ikke er fremkommet ved
konkurranse. Som beskrevet i punkt 2.3.3, vil NVE i slike tilfeller kreve en rapportering
til NVE som vil kunne medføre noe økte administrasjonskostnader hos nettselskapet og
for revisor ved kontroll av regnskap og innrapportering.
De økonomiske konsekvensene for nettselskapene ved endringene vil avhenge av hvilke
priser og vilkår de i dag benytter ved sine anskaffelser og hvilke priser og vilkår som
tilbys fra øvrige leverandører. NVE forventer at konkurranse fra flere tilbydere vil bidra
til lavere priser og rimeligere innkjøp for nettselskapet.

3.1 Konsekvenser for andre virksomheter
Forskriftsendringen kan medføre at anskaffelser fra nettselskapene i større grad blir utlyst
og at leverandører blir valgt på bakgrunn av den pris og kvalitet som tilbys. Forslaget kan
medføre at leverandører i konsern i større grad tilbyr tjenester til andre enn nettselskapet i
samme konsern. Forslaget kan videre føre til at flere nettselskaper kjøper varer og
tjenester fra selskaper utenfor eget konsern, dersom dette er det totaløkonomisk mest
gunstige for nettselskapet. NVE legger til grunn at forslaget vil medføre likebehandling
av alle leverandører uavhengig av selskapsmessig tilknytning, og således bidra til nye
markedsmuligheter for uavhengige leverandører, basert på like konkurransevilkår.

3.2 Konsekvenser for myndighetene
Endringene i bestemmelsen om kryssubsidiering medfører at NVE i større grad vil kunne
føre tilsyn med metodene for handel av varer og tjenester. Kontrollen vil således knytte
seg til hvilke kostnader nettselskapet fører under nettvirksomheten og hvordan disse er
fremkommet, og ikke direkte kontroll med de enkelte innkjøp.
NVE kan på eget initiativ eller ved opplysninger fra utenforstående opprette tilsynssaker
overfor nettselskapet dersom det er mistanke om at nettselskapet fører kostnader innenfor
nettvirksomheten som stammer fra kontrakter som ikke er basert på konkurranse i
henhold til forskriftens bestemmelser. NVE vil da kontrollere gjennom sin tilsynsaktivitet
at nettselskapet har valgt kontrakter på bakgrunn av de generelle kravene i bestemmelsen.
NVE vil derfor legge vekt på at nettselskapene sikrer hensynet til transparens,
etterprøvbarhet og dokumentasjon om fremgangsmåte ved valg av leverandører.

3.3 Konsekvenser for nettkundene
Forskriftsendringen har til hensikt å motvirke kryssubsidiering som kan medføre økte
kostnader for nettselskapenes kunder. NVE forventer at konkurranse fra flere tilbydere vil
bidra til lavere priser, noe som vil medføre rimeligere innkjøp for nettselskapet. Deler av
en slik besparelse vil komme nettselskapets kunder til gode i form av lavere nettleie, og
deler av kostnadsreduksjonen vil komme nettselskapets eiere til gode i form av økt
overskudd i nettselskapet.
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4 Forslag til forskriftstekst
Forslag til forskrift om endring i forskrift om økonomisk og
teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og
tariffer.
Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat [dato] med hjemmel i forskrift 7.
desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og
bruk av energi m.m. § 9-1, 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 av 11. mars 1999 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for
nettvirksomheten og tariffer gjøres følgende endringer:
§ 2-8 annet ledd endres:
Overføring av midler, herunder finans- og realkapital som stilles til rådighet, fra
nettvirksomheten nettselskaper til andre virksomhetsområder eller juridiske personer,
skal skje til markedsvilkår.
§ 2-8 tredje ledd skal lyde:
Intern avregning av ytelser mellom andre virksomhetsområder og
nettvirksomheten, skal skje til markedspris. Ved interne transaksjoner mellom
nettvirksomheten og andre virksomhetsområder skal faktiske kostnader fordeles direkte
på det virksomhetsområdet ytelsen er utført. Kostnadene skal fordeles forholdsmessig ut
fra den reelle bruken av ressurser.
§ 2-8 fjerde ledd skal lyde:
Ved utnyttelse av felles anleggsmidler mellom andre virksomhetsområder og
nettvirksomheten skal det avregnes til markedspris kostnader, avskrivninger og
balanseverdier fordeles forholdsmessig mellom virksomhetsområdene ut fra den reelle
bruken av anleggsmidlene. Når markedspris mangler, skal kostnader ved produksjon av
ytelsen, inkludert rimelig kapitalavkastning, anvendes.
§ 2-8 sjette ledd skal lyde:
Transaksjoner mellom nettselskapet og andre selskaper i samme konsern skal skje til
markedsvilkår. Enhver anskaffelse fra andre selskaper i samme konsern, hvor kostnadene
ved anskaffelsen belastes nettvirksomheten, skal så langt som mulig være basert på
konkurranse. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av slike kontrakter skal skje
på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Avtaler mellom selskaper i
samme konsern skal foreligge skriftlig.

II.

Endringene trer i kraft 1. januar 2015.
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