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SAMMENDRAG
Energiverkenehar fram til 1997 kunnetfastsetteoverføringstariffeneslikat kostnadene
ble dekket fullt ut. NVE har siden 1993 fastsatten årlig maksimalavkastningssats,som i
prinsippetbare kunne oppnåsved effektivnettdrift.I praksishar det vært vanskeligå
følge opp dette prinsippet. Netteieme har derfor i praksiskunnetberegne seg maksimal
avkastningssats,selv om ikke alle faktiskhar gjortdette. En reguleringbasert på
kostnadsdekninginneholderen rekke innebygdesvakheter:
Manglende insentivertil effektivitetog effektiviseringinnenfordrift,vedlikeholdog
investering.
Eierne trenger ikke sette opp klare mål og prioriterederetter
En garantertavkastningpå bokførtkapitalkan gi overinvesteringer
Manglende insentivertil en rasjonellutviklingav bransjestrukturen.
Ut i fra dette har NVE fra og med 1997 endret regelverket.Nettariffenefastsettesnå på
grunnlagav inntektsrammersom er fastsattindividueltfor hver netteier.De faktiske
kostnaderer dermed ikke lenger grunnlagetfor tarifferingen.Netteier må med det nye
systemetprioriteretiltakog kostnaderinnenforden fastsatte inntektsrammen.
Kostnadsreduksjonerog effektiviseringbelønnes med høyere avkastning,mens
kostnadsøkningergir redusertavkastning.For en rasjonellnetteierer det dermed et
insentivtil å effektiviserevirksomheten.
NVE vil endre inntektsrammeneårlig innenforfemårsperioden1997-2001 i forholdtil
inflasjon,utviklingi levert energi samt krav til effektivitetsforbedring.
Hvert 5. år vil NVE
gjennomgågrunnlagetfor inntektsrammene,for å sette nye rammer som skal gjelde som
utgangspunktfor neste femårsperiode. NVE tror dette systemetvil bidratil en rasjonell
nettutvikling,der samfunnetsoverordnedeinteresservil ivaretasbedre enn i gårsdagens
system.
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HVORFOR REGULERE NETTVIRKSOMHET
Offentligkontrollog reguleringav naturligemonopoler1er en relativtkomplisert
oppgavesom innebæreravveiningav en rekke mål og hensyn.Målsettingene
til eierne av monopolbedriftenevil ofte kunneføre til beslutningersom ikke er
forenligmed samfunnsøkonomiskehensyn.En økonomiskrasjonellmonopolist
vil eksempelvissøke å tilbyet kvantumsom gir maksimaltoverskudd.Dette
kvantumeter i samfunnsøkonomiskforstanduoptimalt.Naturligemonopolervil
videre kunne ha en tendenstil å drivesineffektivt,med resulterendehøye
kostnaderog priser.Dette skyldeshovedsakligat uten reguleringså vil
monopolistenkunnesette den prisenhan ønsker. Kostnadenevil derforalltidbli
dekket. Dissefaktorenegjør det nødvendigmed en offentligkontrollog
reguleringav naturligemonopoler.

Hovedproblemenemed reguleringav monopolerer knyttettil informasjon.Hvis
alle til enhver hadde feilfriinformasjontilgjengelig,ville reguleringenvært en
relativtenkel oppgave. Dette er selvfølgeligikketilfellei den virkeligeverden.
De bedriftenesom reguleresvil alltidha bedre informasjonom egne kostnader
- både faktiskeog nødvendige- enn regulatoren.Denne
informasjonsassymmetrien
vil måtte gjenspeilesi utformingenav
reguleringsmodellen.

VALG AV REGULERINGSMODELL
Regulatormå ved utformingav reguleringsmodellenta hensyntil at
monopolbedriftenevarierer med hensyntil størrelse,eierskap,målsettinger,
samt geografiskeog demografiskeomgivelser.Det er klartat å utformeen
reguleringsmodellsom ivaretarde overordnedesamfunnsmessigemål og som
samtidigivaretaralle ulikheterved monopolistene,er en komplisertog kanskje
umuligoppgave. Resultatetvil ofte være et kompromissmellomde ulike
interessenetil monopolistene,samt de samfunnsøkonomiskemålsettingersom
skal ivaretasav regulatoren.Både regulatorog monopolbedriftenemå
akseptere og leve med visse svakhetersom vil være til stede uansetthvilken
reguleringsmodellsom velges. Da er det samtidigviktigå være klar over
alternativene,og hvilkefordelerog ulempersom er forbundetmed disse. Etter
en omfattendeprosessder ulikealternativerer vurdert- inkludertdet tidligere
systemetmed kostnadsdekning- er et system med inntektsreguleringblitt
valgt. NVE mener således at de antatte positivevirkningeneav den vedtatte
reguleringsmodellenmer enn oppveiereventuellenegativevirkninger.

NVE SIN ROLLE SOM REGULATOR
Energilovenav 1991 utgjørdet juridiskegrunnlagetfor NVEs monopolkontroll
av nettvirksomheten.Energilovenmedførteat produksjonog omsetningav
elektriskkraftble markedsbasert.Prisen på kraftenbestemmesi markedet,og

Naturlige monopoler er kjennetegnet av at gjennomsnittskostnadene ved produksjonen av godet er
fallende innenfor et naturlig produksjonsintervall. Eksempelvis er kostnadene ved eldistribusjon i stor
grad faste kapitalkostnader som ikke varierer med overført kraftmengde. En økning i overført
kraftmengde reduserer dermed gjennomsnittskostnaden (kostnad/ KWh).
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dermed av tilbudog etterspørseletter kraft. Markedsmekanismenskal sørge
for en samfunnsøkonomiskriktigressursallokering.
Kraftoverføringer på sin side et naturligmonopol,og det er ikke god
samfunnsøkonomiå byggeparallelleledningerfor å etablere en
konkurransesituasjon.I stedet er NVE gjennomenergilovengitt rollensom
monopolkontrollør.
Omsetningskonsesjonener et sentraltvirkemiddelfor NVE. Alle nettselskaper
som selger nettjenestermå ha omsetningskonsesjon.Konsesjonæreneer
underlagtde vilkår NVE fastleggermed hensyntil kostnadsgrunnlagetfor
tariffene,tariffstruktur,målingog avregning, regnskapsførselm.m.
Rapporteringav økonomiskeog tekniskedata fra energiverkenetil NVE utgjør
selve fundamenteti monopolkontrollen.Uten denne omfattenderapporteringen
ville enhver oppfølgingav regelverket være tilnærmetumulig.
NVEs hovedoppgavesom regulatorav nettmonopoleneer å sørge for at
tariffenefor overføringav kraft reflektererkostnadeneved effektivdrift,
vedlikeholdog investeringi nettet. I forskriftentil energilovenheter det at
konsesjonærenmå være effektivfor at maksimaltillattavkastningskal kunne
oppnås. NVE fastsetterårlig maksimalavkastningssatsved effektivdrift.
Effektiver et nøkkelordi denne sammenheng. Å avgjøre hvilkenettselskaper
som driver effektivtog hvilkesom ikke driver effektivter en komplisertoppgave,
ikke minstpå grunnav at selskapeneer ulike, har ulike rammevilkårog dermed
er vanskeligeå sammenlikne.NVE har tatt i bruk en målemetodedatainnhyllingsmetoden- for å måle selskapeneseffektivitetder ulikheteri
rammevilkårivaretaspå en tilfredsstillendemåte, jf NVE-publikasjonnr 15/ 97.

STRUKTUREN I DEN NORSKE ELSEKTOREN
Over 200 nettselskaperstår for overføringav elektrisiteti Norge. Overføringen
skjer på 3 ulike nettnivåer;sentralnett,regionalnettog distribusjonsnett.
Statnett SF er statens eget nettselskapog har ansvaretfor det landsdekkende
overføringssystemet(sentralnettet),herundermålingog tariffering,systemdrift
samt planleggingog utviklingav sentralnettet.I overkantav 40 andre
nettselskaper(regionalnettselskaper)eier deler av sentralnettetsom leies ut til
Statnett. Statnett er igjenansvarligfor sentralnettstariffen.

Mellom 50 og 60 nettselskaperstår for overføringav elektrisitetpå det
regionale nivået. Disse selskapeneer ofte vertikaltintegrerti form av at de
også har lokaloverføringsamt produksjonog omsetningav kraftsom en del av
virksomheten.De regionalenettselskapeneer ofte eid av fylkeskommunenog/
eller kommunene.

Lokal distribusjonav kraftbesørgesav rundt200 selskaperav sværtforskjellig
størrelseog karakter. Selskapeneer hovedsakligeid av lokale myndigheter,
men det finnesogså eksemplerpå privat eierskap. Gjennomsnittseverkethar
ca 5000 abonnenter. Enkelteav everkene har noe lokalproduksjon.De fleste
driver kraftomsetning,hovedsakliginnenforegen områdekonsesjon. Mange av
distribusjonsverkenehar også regionalnett,og et fåtall eier sentralnettsanlegg.

3

4

REGULERING I PERIODEN 1992-1997
NVEs reguleringav everkenes monopolvirksomhethar sidenenergilovenog
fram til 1991 vært basert på kostnadsdekning.Dette betyr i korthetat
overføringstariffenehar vært satt slikat inntektenekunnedekke de faktiske
kostnaderinkluderten rimeligavkastningfastsattav NVE. De faktiske
nettkostnaderbestår hovedsakligav følgende kostnadselementer:

Drift-og vedlikeholdskostnader
Avskrivningerpå nettkapitalen
Avkastningpå bundet kapitali nettvirksomheten
Kostnaderved kapitalbindingi nettoarbeidskapital
Nettap
Kostnaderved overliggende/tilgrensendenett
Siden 1993 har NVE fastsattmaksmumsgrenserfor avkastningpå den
samlede bundnebokførtekapitali nettvirksomheten.Siden selve
reguleringssystemethar garantertnetteierkostnadsdekning,har maksimal
avkastningssatsvært satt relativtlavt. Renten på kortsiktigestatsobligasjoner
har vært bruktsom et utgangspunkt.En risikopremiepå 1 prosentpoenghar
vært lagt til denne renten, hovedsakligfor å reflektererisikoenfor at NVE
endrer spillereglene.Utoverdenne risikoenkan ikke det daværendesystemet
sies å ha inneholdtrisikielementer.Maksimalavkastningssatsfor årene 1993,
1994, 1995 og 1996 har vært henholdsvis11%, 7%, 7,5% og 7,5%.
Primærtpå grunn av tilfeldige temperaturvariasjoner og dermed endringer i
kraftetterspørselen kan den faktiske inntekt fra kraftoverføring overstige eller
underskrideden budsjetterteinntekt.NVE har derforogså hatt et regelverk
som innebærerat en mer- eller mindreavkastningtilbakeføreskundene
gjennomsenere års tariffer.Således har heller ikke netteiervært utsattfor
risikoenved endringeri overførtvolumog dermed inntektsendringer.

I perioden1993 - 1995 har nettselskapenesamlet sett hatt en meravkastning
på hele 1,4 mrd kroner. Denne meravkastningenskyldesantageligikke bare
uforutsetteinntektsøkninger,men også at priseneer satt noe høytved
budsjettfastsettelsen.

KONTROLL AV NETTEIERNE
Reguleringav nettmonopolenestillerstore krav til følgende:
De lovhjemlersom regulatorinnehar
Utformingav selve regelverketsom danner grunnlagetfor reguleringen
Systemerog rutinerfor å sikre at regelverketfølges
Kompetansehos regulatorsansatte
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Det er grunntil å tro at mest ressursermå legges ned på kontrollknyttettil
hvordanregelverketfaktiskfølges opp av konsesjonærene.Grunnentil dette er
at ethvertregelverker ganske meningsløsti seg selv dersomdet ikke er noen
kontrollmed at spillereglenefølges.
Ca 20 av NVEs medarbeidereer direkteknyttettil de oppgaversom er
forbundetmed monopolkontrollen.Grovtsett innebærerdette følgende
oppgaver:
Utviklingav regelverk
Tvistebehandling
Kontrollav regnskaper
Kontrollbesøkhos everk
Utviklingav effektivitetstallog nøkkeltall
Etableringog oppfølgingav inntektsrammer
Møter/ seminarermed bransjen
Med rundt200 nettselskapersom skal kontrolleres,er det således viktigat
reguleringsmodellenog kontrollsystemenefokusererpå prinsipielleog
overordnedeproblemstillingerfor bransjengenereltsett. Mer inngående
kontrollvirksomhet
av det enkelte nettselskaper forbeholdtkontrollbesøk.
Økonomisk og teknisk rapportering
Konsesjonærenerapportererårlig regnskapsdataog avbruddsdatatil NVE.
Rapporteringengjennomgåsog kontrolleresav selskapetsrevisorfør den
sendes NVE. Revisormå underskrivepå et eget dokumentder det gås god for
at spesifisertekontrollhandlingerer utført.NVEs erfaringså langt har vist at
denne kontrollenutførtav selskapetsegen revisorikke er tilstrekkeligfor at
rapporteringenskal være i henholdtil NVEs retningslinjer.

Rapporteringentil NVE er EDB-basert. Dette gjør NVEs oppgave betydelig
enklere enn om all registreringmåtte skje i NVE. NVE kan dermed fokuserepå
regnskapskontrollen,for blant annet å kontrollereom tariffinntekteneog
avkastningenikke er høyere enn det NVE tillater.

NVEs kontroller primært rettet mot nettet som virksomhetsområde.På grunn
av at mange everk også har konkurranseutsattvirksomheter det imidlertid
også nødvendigå vurdere fordelingsnøklerfor felleskostnader,internprisero.l.
for å kontrollereat nettet ikke belastes mer enn sin rettmessigeandel av
felleskostnader.

I tilfellerder NVE ved gjennomgåelseav regnskapeneoppdagerbruddpå
NVEs regelverkved regnskapsførselen,fattes i mange tilfellerenkeltvedtak
overforkonsesjonæren.Enkeltvedtaketgriperdirekte inn i konsesjonærens
økonomi.Enkeltvedtaketkan påklagestil NVEs overordnedeinstans,Olje- og
energidepartementet,som har det avgjørendeord. Erfaringså langtviser at
Olje- og energidepartementeti de fleste tilfellerhar opprettholdtNVEs vedtak.
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BEHOVET FOR EN NY REGULERINGSFORM
Hovedmåletfor NVE er å ivareta samfunnetsinteresserinnenfor
elektrisitetssektoren.Dette innebærerblantannet:

Legge til rettefor kostnadseffektiviteti driftog vedlikeholdav nettet
Legge til rettefor effektivenettutbygginger
Legge til rettefor at overføringstariffenefremmer en optimalutnyttelseav
nettet

Overføringav kraftskal dermed skje til lavest muligsamfunnsøkonomisk
kostnad.NVE har grunnertil å tro at nettselskapenesmonopolsituasjon- både
før og etter energiloven- har medført ineffektivitetog unødvendighøye
kostnaderog priserved kraftoverføringen.Ulike studierindikereret potensiale
for effektiviseringi størrelsesorden20% - 40%, alt avhengigav det
tidsperspektivetsom leggestil grunn. Potensialeter større jo lengerfram i tid vi
ser på grunnav at en del av kostnadeneer faste kostnadersom det er
vanskeligeå påvirkepå helt kortsikt.

BETYDNINGEN AV NETTEIERS MÅLSETTINGER
Eierne av nettselskaperi Norge er hovedsakligkommunerog fylkeskommuner.
Eierne har i dag mange ulikemålsettinger:
Maksimaltoverskuddog dermed utbytte
Lavest muligprisertil kundene
Opprettholdeaktivitet/arbeidsplasser
God og stabilleveringskvalitet
En kombinasjonav en eller flere av ovennevntemål
Studierog intervjuermed styre og ledelse i energiverkeneviser at målene ofte
er uklare eller ikke kommunisertgodt nok med bedriftensansatte. Styre og
ledelse kan ha en annen oppfatningenn de ansatte av everketsmålsettinger.
Uklare eller dårligkommunisertemålsettingerkan etter NVEs oppfatningi seg
selv føre til dårligerebeslutningerog dermed lavere effektivitet.
NVE verken kan eller vil bestemme hva som skal eller bør være energiverkets
målsettinger.Dette er og blireierens fulle ansvar. Imidlertidkan NVE
bestemme de rammene everketseiere kan operere innenfor.NVEs
utgangspunkter dermed at uansetthvilkemål eieren forfølger,så bør de ikke
resulterei ineffektivitetog dermed unødvendighøye kostnaderog priser.NVE
ser at netteiersavkastningrepresentereren handlefrihet.En høy avkastning
kan etter eiers prioriteringerdisponeresrelativtfritt.Av denne grunnhar NVE i
den nye reguleringsmodellenvalgt å fokuserepå kostnaderog avkastningpå
total investertkapital.NVEs holdningoverforeierne er følgende:Uansetthvilke
mål man som eier forfølger,så vil mulighetentil å nå målsettingeneavhengeav
evnen til å effektiviserevirksomhetenog oppnå kostnadsreduksjoner.Netteier
står innenforNVEs rammevilkårfritttil å disponereden oppnåddeavkastning.
Denne disponeringenvil da gjenspeileeiers målsettinger.
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PRINSIPPERI DEN VALGTEREGULERINGEN
Med virkningfra 1. januar 1997 har NVE innførten reguleringav
nettvirksomhetenbasert på inntektsrammerog økonomiskeinsentiver.
Hovedprinsippeti den valgte reguleringsformener at de kostnaderNVE tillater
overveltetpå kundenegjennomtariffenetil en viss grad er dekobletde faktiske
kostnadenei nettet. Gjennominsentiver1til å gjennomføreeffektiviseringstiltak
håper NVE å legge grunnlagetfor en mer effektivnettvirksomheti framtida.
Netteiernevil bare gjennomå reduserekostnadenekunneoppnåoverskudd
som ligger høyere enn hva en normalavkastningpå kapitalentilsier.Netteierne
vil ved at NVE etablerer inntektsrammerikke lenger være garantertfull
kostnadsdekninginkluderten normalavkastning.Netteiersavkastningvil som
hovedregelvære differansenmellomden inntektsrammesom er gittav NVE og
de faktiskekostnader.Hovedtankener at netteiersavkastningog dermed
handlefrihetskal avhenge av evnen til effektivisering.
Hovedtrekk i reguleringsmodellen
NVE har utvikleten reguleringsmodellsom behandlerhverog en av de ca 200
netteierneindividuelt.Med dette menes at det er tatt utgangspunkti hvert
enkelt everks faktiskesitusjonved fastsettelseav inntektsrammene.
Rapporterteog revisorgodkjenteregnskapstallfor 1994 og 1995 er bruktsom
basisved beregningav inntektsrammene.En storfordel med denne
framgangsmåtener at hvert enkeltselskapsspesiellekarakteristikai form av
geografi,bosettingsmønsterm.m blirivaretattpå en tilfredsstillendemåte
gjennomat disse rammevilkårenevil være gjenspeileti kostnadstallene.
Hovedpoengeter at NVE bestemmerhvorstore inntekterhver netteierhar lov
til å hente inn i form av tariffinntekterog leieinntekterfra monopolvirksomheten
i løpet av et år. Den samlede inntektensom NVE fastsetterskal dekke netteiers
faktiskekostnaderi form av drift/vedlikehold,avskrivninger,nettap, avkastning
på nettkapitalen(overskudd)samt eventuelloverskuddsskatt.Ved fastsettelse
av inntektsrammeneer det iberegneten avkastning(før skatt)på 8,3% av
nettkapitaienpr 31.12.95. Nevnte 8,3% består av renten på en mellomlang
statsobligasjon(6,3%) tillagt2 prosentpoengrisikopremie.Risikopremieni
forholdtil det tidligeresystemetmed kostnadsdekninger dermed økt med ett
prosentpoeng.

Dersom netteierhar som målsettingå øke avkastningenutoverde 8,3% som
NVE har lagt inn, må kostnadenereduseres.På den annen side, dersom
netteierskostnaderøker bliravkastningenreduserttilsvarende.Kundenblir i
dette systemetikke belastet med en tilfeldigkostnadsøkning.

For å unngå en eventuellunormalthøy avkastning,har NVE fastsatten øvre
grense. Maksimumsavkastningener fastsatttil normalavkastningenpluss7
prosentpoeng,eller 15,3% for 1997. En maksimumsavkastninger fastsattfordi
det er vanskeligfor NVE å fastslå hver enkelt netteiersfaktiskepotensialefor
kostnadsreduksjoner.For enkelte everk kan rammene være satt for høyt i

1

En skapt egeninteresse i å gjennomføre tiltak med et bestemt mål, f.eks ved at man får belønning i
forhold til oppnådde resultater
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forholdtil nødvendigekostnader.Kostnadsreduksjoner
vil i dissetilfellenevære
relativtenkeltå oppnå. NVE har derforsett det som hensiktsmessigå operere
med en absoluttøvre grensefor avkastning.

NVE har også fastsatten nedre grensefor avkastninglik normalavkastningen
minus7 prosentpoeng.For 1997 er minimumsavkastningen
dermed 1,3%. I
1997 er det dermed ingen risikofor at en netteierskal oppnå negativ
avkastningfør skatt. Etter finanskostnaderog skatt kan imidlertidavkastningen
på egenkapitalenfort bli negativ. Hovedårsakentil at NVE opererermed en
minimumsavkastninger at nettvirksomhetener en så viktigdel av
infrastrukturenat vedvarende underskuddkan resulterei at nettetforringes.

Kostnadeneved overliggendenett er lite påvirkbarefor netteier.Siden NVE
regulereralle nettnivåerpå samme måte, er det naturligat kostnadeneved
overliggendenett kan legges til den inntektsrammensom er meddeltav NVE.
Dersomfaktiskenettinntekteroverstigerinntektsrammeninkludertkostnader
ved overliggendenett, oppståren merinntekt.Denne merinntekteninkludert
renterskal tilbakeføreskundenei sin helhet i år 2 etter gjeldenderegnskapsår.
Tilsvarendegjelderi prinsippetdersomdet oppståren mindreinntekt,men det
er ikke noe krav fra NVE om at en mindreinntektmå hentes inn i form av økte
tariffersenere. Hovedprinsippenei reguleringsmodellener vist gjennom
eksempletnedenfor:
elt

I

220000
500000

350000
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50000
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270000
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80000

Total tillattinntektutgjøres av tillattinntekti eget nett (220 000) plusskostnader
ved overliggendenett (50 000). Total tillattinntektblirdermed270 000. Med
faktiskekostnaderpå 225 000, blirdet tillatteoverskuddet45 000. Siden det
faktiskeoverskuddeter på 125 000, er det en merinntektpå 80 000 som skal
tilbakeføreskundene. Den oppnåddeavkastningenpå 9% er innenforgrensene
for maksimums-og minimumsavkastning.
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Etablering av inntektsrammer for hver netteier
Ved fastsettelseav inntektsrammer initielltillattinntekt- for hver konsesjonær
har NVE benyttetinnrapporterteregnskapsdatafor 1994 og 1995. Ved denne
framgangsmåtenhar NVE tatt hensyntil everkenesforskjelligerammevilkårog
utgangssituasjon.Kostnadstallfor 1994 og 1995 er inflasjonsjustertfor å
reflektere1997 prisnivå.De samlede kostnadersom dermed representerer
inntektsgrunnlagetfor tariffeneer deretter redusertmed 2% for å reflektere
NVEs krav til produktivitetsvekst.Inntektsgrunnlagetfor 1997 innebærer
dermed i seg selv ikke noe vesentligproblemfor netteieme, all den tid det er de
faktiskekostnadersom er lagt til grunn. Et krav om 2% produktivitetsforbedring
må også sies å være et beskjedentkrav. Matematisksett kan fastsettelsenav
netteiernesinntektsrammerframstillespå følgende måte:
-

R

N4 1•Z4)4(N5*/12:975)Lvs5.fflg7

=
697

•

NT

kwh

ITI95

2

(BfK31.12.95•r)."1197
+

(Isith+Ntgh).p
2

representerertap i eget nett i kWh.

KPI representererStatistisksentralbyråskonsumprisindeks.For 1994 og
1995 er KPI beregnetsom et gjennomsnittav indekseneover årets 12
måneder. KPI for 1996 og 1997 er prognostisertav SSB i publikasjonen
«økonomiskeAnalyser»nr. 6/96.
BFK representererbokførtnettkapitalpr 31.12.95 (nedskrevethistorisk
kostnadmed 1% tilleggfor nettoarbeidskapital).
r representererNVE-renten, fastsattmed utgangspunkti renten på et
statsobligasjonslånmed mellomlangrentebinding.r er fastsatttil 8,3%.
P97 representererkjøpspriseni ukemarkedetpå Nord Pools
for 1997 pr 15. august 1996 (25,7 øre/ kWh).
kombinasjonskontrakt
EFK representererNVEs produktivitetskrav(2% for 1997).
Følgende tall har blittbenyttetfor å hensyntaveksten i konsumprisene:
1994: 253,8
1995: 260,0
1996: 263,6
1997: 269,4
Drift-og vedlikeholdskostnadeneer kalkulertnetto,dvs at inntekterog
kostnadersom ikke er direkteer knyttettil nettvirksomhetener trukketut. Et
eksempel på dette kan være gatebelysningder inntekterog kostnaderer ført
på nettet. Likeledeser aktivertekostnadertrukketut.
Total tillattinntektutgjøresav tillattinntekti eget nett plusskostnaderved kjøp
av overføringstjenester(overliggendenett). Matematiskblirdette:
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ITt = ITe* + K ovf
ITt omfatterinntekterforbundetmed salg av nettjenesterknyttettil overføring
av elektrisitet.Dette omfatterfølgendetyper inntekter:
tariffinntekter
leieinntekter
mottattkompensasjonfor ikke-levertenergi
inntekterved måling,avregningog abonnementshåndtering.
ITt skal dekke konsesjonærenstotale kostnaderi nettvirksomheten,inkludert
avkastningpå investertkapital.

Full gjennomgang av inntektsrammer hvert 5. år
NVE vil med den vedtatte reguleringsmodellengjennomgåinntektsrammene
hvert5.år for å sette nye rammersom skal gjelde som utgangspunktfor neste
femårsperiode.Regnskapstallenefor perioden 1997-2001 vil være et viktig
grunnlagnår nye rammerskal settes. Dette må ikke forståsdithenat NVE vil
basere de nye inntektsrammenepå de faktiskekostnadenei denne perioden.
NVE vil ved denne fullstendigegjennomgåelsenførst og fremstvurdere
følgende faktorer:

Kostnadsutvikling
Avkastningsutvikling
Utviklingi levertenergiog antall abonnementer
Utviklingi leveringskvaliteten
NVEs intensjoner at de netteiernesom effektivisererrelativtsett mest i første
femårsperiode,skal få relativtsett gunstigererammerenn de netteieresom
effektivisererlite.
lnntektsrammenevil også oppdateresårlig innenforfemårsperiodene.
Oppdateringenvil hensyntafølgendefaktorer:
forventetinflasjon
produktivitetskrav(genereltog individuelt)
forventetvarig endringi levert energi

Matematiskkan den årligeoppdateringenframstillesslik:

ITe,n+1=

ITe,n •

KPIn1
(

KPI n

) • (1+
l—EFKn+1

10

M. an+i
2

)

11

ITe,n+1 representererITe i år n+1
ITe,n representerer ITe i år n.
KPIn+1 representererStatistisksentralbyråskonsumprisindeksfor år n+1 slik
denne er prognostisertav SSB pr. 15. septemberi år n, jf publikasjonen
«økonomiskeAnalyser».
KPIn representererStatistisksentralbyråskonsumprisindeksfor år n slik
denne er prognostisertav SSB pr. 15. septemberi år n, jf. publikasjonen
«økonomiskeAnalyser».
EFK representererNVEs krav til årligeffektivisering.
(ALEan+1 ) representererforventetårligprosentvisendringi levert energi
(MWh) definertved forventetvarig forbruksvekstfra år n til år n+1, slik
konsesjonærenser utviklingensom følge av nye investeringereller bedre
utnyttelseav eksisterendenett.
Fra og med 1998 vil EFK differensieresmellomkonsesjonæreneetter målt
effektivitet,slikat EFK settes høyere jo lavere den målte effektivitetener.
Som det framgår av oppdateringsformelenovenforgis ikke netteieren
tilsvarendekompensasjoni inntektsrammensom følge av en prosentvisøkning
i levertenergi. Hvis levertenergi eksempelvisøker med 10%, vil
inntektsrammenøke med 5%. Arsakener de stordriftsfordelersom liggeri
nettvirksomheten.Det er slik NVE ser det ingengrunntil å anta at samtlige
kostnadervil øke i tilsvarendetakt med utviklingeni levertenergi. En ny
investeringinnebærerførst og fremst økte kapitalkostnader.
Dersom NVE tilloten økning i inntektsrammenbare på bakgrunnav den økning
i levertenergi som netteierprocinostiserer,ville det være ganske enkelt å
unndraseg en effektivregulering.NVE vil derforved utgangenav
femårsperiodenetterkorrigereinntektsrammenepå grunnlagav den faktiske
utviklingeni levert energi, målt over femårsperioden.Denne justeringenvil
gjelde både ved en overvurderingog undervurderingav forbruksutviklingen.
Etterkorrigeringenivaretarogså renteaspektet,slik at det ikke skal ligge noe
insentivtil å overvurdereprognosenefor energiutviklingen.Matematiskkan
korreksjonsformelenframstillessom følger:
1+LUEf

IT„,!`
.....n+5= IT en5 • 1+A/Fa [

\1
r5
11.
_ .,
n +5 IT,1-3
ITe 11(1+rn)
" 61+åLEa
)J
n=1
1+ ALEf

der:
ITk

er korrigertITe i år 5.

en+5
ALEf er summen av årlig realisertendringi levert energi (MWh) fra år 1 til
år 5, målt i prosentog definertved forbruksvekst.
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ALEa er summenav årligforventetendringi levertenergi (MWh) fra år 1 til
år 5, målt i prosentog definertved folventet forbruksvekstslik konsesjonær
ser en varig utviklingsom følge av nye investeringereller bedre
nettutnyttelse.NVE vil årlig innhenteinformasjonfra konsesjonæreneom
forventetøkningi levertenergi.
r representererNVE-renten i de respektiveår.

Merinntekt og mindreinntekt
Mer- eller mindreinntektoppstårdersomden faktiskenettinntektenoverstiger
totaltillattinntekt.Matematiskkan dette uttrykkespå følgende måte:
Im = I

—IT

I f omfatterinntekterforbundetmed salg av nettjenesterknyttettil overføring
av elektrisitet. Dette omfatterfølgende typer inntekter:
tariffinntekter
leieinntekter
mottattkompensasjonfor ikke-levertenergi
inntekterved måling,avregningog abonnementshåndtering.
NVE ønsker ikke at netteierneskal sette tariffenestrategisk,slik at
sannsynlighetenfor å oppnå en merinntekter stor. NVE kreverderforat
merinntektskal tilbakeføreskundenei sin helhetog inklusiveto års renter i år 2
etter gjeldenderegnskapsår.Det krevesto års full renteberegningfordi
merinntektenoppstårgradvisover året etter hvertsom inntektenpåløper.
Likeledesvil merinntektennormaltbetales tilbakegjennomtariffene,og dermed
også skje gradvisover året. Netteierdisponererdermed merinntekteni
gjennomsnitti to år. Med denne tilbakeføringsordningen
burdedet etter NVEs
oppfatningikkevære noe insentivtil å sette tariffenestrategiskfor å forsøke å
oppnå en merinntekt.
Maksimums og minimumsavkastning
Maksimums-og minimumsavkastninger definertved driftsresultatetsett i
forholdtil faktiskbunden kapitali nettvirksomheten.Den bundnekapitali
nettvirksomhetener definertsom nedskrevethistoriskkostnad,dvs
anskaffelseskostnadredusertmed akkumulerteavskrivninger.Til
kapitalverdieninkluderes1% tilleggfor kapitalbindingi nettoarbeidskapital.
Den bokførtekapitalverdiener beregnetsom et gjennomsnittfor året. Videre
gjelder blant annet følgende regler:
-

lnvesteringsstøtte,sliksom anleggsbidrageller statsstøtte,skal ikke inngåi
bokførtverdi av kapitalen.

NVE må godkjenneenhver oppskrivingav nettkapitalen
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Årsaken til at NVE i tilleggtil et system med inntektsrammerhar valgt å operere
med maksimums-og minimumsavkastninger flere. Det er imidlertidviktigå ha
klartfor seg at begge deler innebærerredusertrisiko:
Minimumsavkastningenreduserernetteiersøkonomiskerisiko.
Maksimumsavkastningenreduserermulighetenfor at overskuddeneskal blir
for store. For store overskuddvil ikke være forenligmed målet om at
monopoleneover tid ikke skal utnyttesin monopolsituasjon.En øvre grense
for avkastninger derfornødvendig.

Det er svært vanskeligfor NVE å bedømme eksakt effektiviseringspotensialet
i
bransjen.Ved å benyttede faktiskekostnaderi 1994 og 1995 ved kalkulering
av inntektsrammene,vil mange everk med storteffektiviseringspotensiale
raskt
kunne realiserestore gevinster.
En minimumsavkastninger foreløpigvurdertsom nødvendig.Over tid vil
infrastrukturenmåtte fornyes,og et minimumav avkastningvil være nødvendig
for å finansiereen fornying. Dette betyr ikke at en positivavkastningvil være
nødvendigi hvertenkeltår. Alternativeter selvsagtat selskapettærer på
egenkapitalen,men dette er en situasjonsom ikke kan vedvare.
Maksimums-og minimumsavkastningendet enkelte år er fastsattmed
utgangspunkti en risikofrirente, en beregnet rente på en mellomlang
statsobligasjon,med tilleggav to prosentpoengrisikopremie.For 1997 er det
fastsatten normalavkastningpå 8,3%. Generelt er maksimums-og
minimumsavkastningenfastsattsom normalavkastningen+1- 7 prosentpoeng.
For 1997 er således maksimumsavkastningen15,3%, mens
minimumsavkastningener 1,3%. NVE har vurdertdet dithenat pluss/minus7
prosentpoengi forholdtil en normalavkastningrepresentereren rimeligbalanse
mellomdet å gi tilstrekkeligeøkonomiskeinsentivertil effektiviseringog det å
begrense monopolprofitten.

UTVALGTE EMNER
Leveringskvalitet
Med enhverform for insentivreguleringav naturligemonopolervil det være en
viss mulighetfor at eieren vil la målsettingenom kostnadsreduksjonergå ut
over nødvendigvedlikeholdog reinvestering,slikat leveringskvalitetenetter
hvert blirdårligereenn hva som er samfunnsøkonomiskfornuftig.Regulatoren
må derfor innarbeidekrav til leveringskvaliteti selve reguleringsmodellen.
Siktemåleter at monopolistenskal tilbyet nivå på leveringskvalitetensom
innebærerat de marginalekostnadeneved å forbedre leveringskvaliteten
tilsvarerden marginalebetalingsviljenfor økt leveringskvalitet.Denne
løsningener samfunnsøkonomiskoptimal,og forholdsvisenkel å utledefra
økonomiskteori. Hvordanman i praksisskal tilbyde ulikekundene,som ofte vil
ha ulik betalingsvilje,en leveringskvalitetsom er samfunnsøkonomiskoptimal
er imidlertiden vanskeligoppgave.
I dag er dårligleveringskvalitetet lite problemi den norskekraftforsyningen.
Dette vises blantannet gjennomavbruddsrapporteringenfra everkenetil NVE.
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Det har derforikke vært kritiskfor NVE å innarbeidekrav til leveringskvaliteti
reguleringsmodellenalleredefra 1997. Det må imidlertidforventesat
leveringskvalitetvil bli hensyntatt,mest realistiskfra og med 1999. Mulig
metoderå hensyntaleveringskvalitetpå kan være:

Definere kvalitetskravfor de ulikeaspekteneved leveringskvalitet.
Overvåke utviklingenog stilleeksplisittekrav til netteieresom over tid viser
seg å ha en dårligleveringskvalitet.
Fastsettepriserpå ikke-levertenergiog pålegge netteierneå betale
refusjonertil kundenefor ikke-levertenergi.
Pålegge netteierneå inngåavtaler med kundenesom spesifiserer
leveringskvalitetensom kan påregnes,og hvilkenkompensasjonkundenfår
dersom netteierikke holderden avtalte kvaliteten.
Ingen av disse metodene kan sies å være perfekte. Eksempelvisvil definering
av visse tekniskekvalitetskravikke hensyntaat ulike brukergrupperhar ulik
betalingsvilje.Det vil være vanskeligå differensiereleveringskvalitetenfor ulike
typer nettkundersom er tilknyttetdet samme nettet. Fastsettelseav prisersom
skal bestemme kundenskompensasjonfor ikke-levertenergiforutsetteren
bedømmingav nettkundenskostnader,avsavnsverdi,ved blantannet avbrudd.
Riktigepriserer dermed vanskeligå fastsette.Muligensvil den siste
mulighetensom er nevntvære den beste, men også denne innebærer
praktiskeproblemermed hensyntil gjennomføring.
NVEs regelverksier at kostnadereller inntekterforbundetmed refusjonerfor
ikke-levertenergi skal håndteresinnenforde vedtatte inntektsrammer.
Hovedårsakentil dette er at det etter NVE syn ikke bør være andre insentivertil
å benytteseg av denne ressursen/kostnadenenn hva som er tilfelletfor andre
typer kostnader. Kostnaden ved å benytte refusjoner for ikke levert energi bør
derforveies opp mot andre typer tiltak,som for eksempel reinvesteringer/
nettforsterkninger.
-

Kapitalkostnader og betydningen av ulik regnskapspraksis
Energiverkeneskal i henholdtil energilovenfølge aksje- og regnskapslovsamt
god regnskapsskikk.Dette innebærerblantannet at utgifteneperiodiserespå
en mest muligkorrektog objektivmåte. Aksje- og regnskapslovsamt god
regnskapsskikkgir rom for et visstskjønnnår det gjelderaktiveringeller
kostnadsføringav utgifter.Over tid vil ikke aktiveringspraksiseni teorienha
noen betydningfor kostnadsnivået.
I en relativthomogenbransjesom kraftoverføringrepresenterer,må vi kunne
forventeen relativtlik praksisnår det gjelderaktivering/kostnadsføring.NVEs
erfaringmed regnskapsrapporteringen
viser at dette ikke er tilfelle.
Aktiveringsgradenvarierer betydeligmellomeverkene. Etter NVEs meningkan
noe av variasjonentilskrivesat man er på ulikenivåer i reinvesteringssyklusen.
Den vesentligsteårsaken må imidlertidsies å være varierende
regnskapspraksis.Kraftoverføringer i sin naturen langsiktigog kapitalintensiv
bransje,og vi skulledermed også forventeat kapitalkostnadenevar det
dominerendekostnadselementet.Regnskapsrapporteringen
fra 1993 - 1995
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viser at driftskostnadenefaktisk utgjøren likestor andel av de samlede
kostnadersom kapitalkostnadenei form av avskrivningerog avkastning.

Følgendefakta illustrererovenstående:

Ved beregningav inntektsrammenefor 1997 utgjordekapitalkostnadene
(inflasjonsjusterteavskrivningerog 8,3% avkastning)44% av inntekten,
mens inflasjonsjustertedrift-og vedlikeholdskostnaderutgjorde43%.

Kapitalkostnadensandel av inntektsrammenvariertefra 0% til 90%, mens
drift-og vedlikeholdskostnadenesandel variertefra 8% til 80%.
Gitt nettvirksomhetenslangsiktigeog kapitalintensivenatur kan det stilles
spørsmålved kapitalkostnadensandel av den samiede inntekten.Gitt at det
har vært en tendens til å kostnadsføreutgiftersom burde vært aktivert,vil de
inntektsrammeneNVE har vedtatt være overvurdert.Inntektsrammeneer som
tidligerenevnt et årliq beløp. Dersom inntektsrammeneer bygd på
forutsetningerder kostnadersom burdevært spreddover en periodepå 30-40
år i stedet hentes inn over ett år, vil dette gi en overvurderingav den årlige
inntektsom er nødvendigfor å driveog vedlikeholdenettet. Gjennom
kontrollbesøkhos everk har NVE langtpå vei fått bekreftetat man tidligerehar
kostnadsførti for stor grad.
Enkelte kritikereav det valgte systemethar argumentertmed at
inflasjonsjusteringav dagens avskrivingsnivåikkevil gi tilstrekkelig
kompensasjonfor økte kapitalkostnaderved reinvesteringer.Dette argumentet
kan muligensha noe for seg hvisvi betrakteravskrivningselementetisolertsett.
Imidlertider også avkastningselementet(8,3% av bokførtkapitalverdipr
31.12.95) inflasjonsjustert.Tilsammenvil dette etter NVEs meninggi
tilstrekkeligkompensasjontil å dekke økte kapitalkostnaderved nødvendige
reinvesteringer.

Nye investeringer
Et hovedproblemmed enhver form for insentivbasertreguleringav naturlige
monopolerer knyttettil nyinvesteringer.Nyinvesteringergenerererofte økte
kostnader.Økte kapitalkostnaderer en direktefølge av investeringen,men
også på drift-og vedlikeholdssidenkan kostnadeneøke noe.
En investeringskal være samfunnsøkonomisklønnsom.Før
investeringsbeslutningen
vurderernetteiernytteog kostnaderved
investeringen.Denne vurderingenmå baseres på en rekke usikreprognoser
om framtidigeforhold,eksempelvisforbruksutviklingeniområdet. I et
reguleringssystemsom garanterernetteier kostnadsdekning,vil ikke netteierha
noe insentivtil å vurdereselve usikkerhetenved investeringen.Dersom
netteiersprognoserslår feil, vil dette i denne situasjonenikke få noen
økonomiskekonsekvenserfor netteier.En situasjonmed garantertfull
kostnadsdekningkan dermed lede til at samfunnsøkonomiskulønnsomme
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investeringerblirrealisert,siden netteierstrengttatt ikketrengerhensynta
usikkerhet.
NVE som konsesjonsmyndighetkan gi tillatelsetil å byggeog drive elektriske
anlegg. På spenningsnivåerlavere enn 22 kV gis en generell
områdekonsesjon,mens det på spenningsnivåerhøyere enn 22 kV kreves en
egen anleggskonsesjon.

Ideelt sett burde enhver nyinvesteringbehandlesindividuelt.NVE som
konsesjonsmyndighetvurdererforutsetningenefor prosjektet,og gir en
eventuelltillattelsetil å byggeet anlegg. Tillatelseninnebærerimidlertidingen
garantifor at prognoseneslår til, og at en rimeligavkastningpå investertkapital
kan påregnes. Monopolkontrollenburde ideelt sett følge opp hver enkelt
investering,for å vurdereom forutsetningeneover levetidenrealiseres.
Investeringenmåtte dermedfølges opp over hele levetiden.Dersom
forutsetningeneikke med en rimeliggrad ble oppfylt,burdedette innebæreat
avkastningenpå investertkapitalble redusert.Dette prinsippeter helt i tråd
med energilovensforskrift,der det framgår at effektiviteter en forutsetningfor
å kunne påregne maksimalavkastning.
I praksiser det umuligfor NVE som monopolkontrollørå detaljregulerenye
investeringeri 200 nettselskaper.Det må derforvelges en tilnærmingsmåte
som på en rimeligfornuftigmåte ivaretarfølgende:

Bidratil at samfunnsøkonomisklønnsommeinvesteringerrealiseres
Bidratil at samfunnsøkonomiskulønnsommeinvesteringerikke blir realisert
Bidra til en bedre utnyttelse av eksisterende nett

Gjøre oppfølgingog kontrollav de samlede nettkostnadermuligut i fra gitte
ressurseri NVE.
Dette er ambisiøse målsettinger.Den valgte metodengår ut på at
inntektsrammenjusteres med utviklingeni levertenergi,slikat en 10% økning i
levert energi gir en 5% økningi inntektsrammen.Dette girframforalt et insentiv
til å utnytteeksisterendenett bedre. Tanken er videreat en nyinvesteringskal
være utløstav et behovfor mer kapasiteVøkte leveranser.Sett over tid vil det
være en positivsammenhengmellomenergi levertog de årlige
nettkostnadene.NVE har videre lagt til grunnat det vil være stordriftsfordeleri
nettvirksomheten.En rekke kostnaderved nettvirksomhetener faste i den
forstandat de ikke øker når levert energi øker. Det er derforingengrunntil å
forventeat de totale kostnadenevil øke proporsjonaltmed økningi levert
energi. Dette vil spesieltgjelde i en situasjonder det generelter en
overkapasiteti nettet. Som prinsipphar derfor NVE bestemtat inntektsrammen
øker prosentueltmed halvpartenav økningeni energileveransene.NVE er klar
over at dette ikke nødvendigvisgir en perfekttilnærmingtil de reelle kostnader
ved alle enkeltinvesteringer.Sett over tid og vurdertopp i moten porteføljeav
investeringer,tror imidlertidNVE at metodenvil gi rimeliggode resultateri
forholdtil de hensynmetodener ment å ivareta,jf de fire punkteneovenfor.
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På de høyeste spenningsnivåeneer det muligat kostnadeneved enkeltestore
investeringermå behandlespå en annen måte. I sliketiffellerkan kap. 10
«Spesielleforhold»i NVEs «retningslinjerfor inntektsrammenfor
overføringstariffene»benyttes.

Stordriftsfordeler - insentiver til omstrukturering
Den norskeelsektorenbestår som nevntav ca 200 nettselskapermed et
samlet kundeantallav ca 1,3 millioner.Det er en vanlig antagelseat det er
urealisertestordriftsfordeleri nettvirksomheteni Norge. Hvor mange
nettselskapersom villevære samfunnsøkonomiskoptimalter vanskeligå gi
noe svar på. De fleste er imidlertidenige i at svaret liggerlangt under 200. Det
er mange grunnertil at det er såpass mange energiverki Norge:

Ønske om lokalpolitiskstyringog kontroll
Naturligegeografiskeog demografiskeskiller
Energiverketer virkemiddeli den kommunalesysselsettingspolitikk
Myndighetenesmonopolkontrollhar vært mangelfull
Det synes klartat en vesentligårsak til manglendestrukturomstilling
er de
rammebetingelsernettvirksomhetenhar vært stiltoverfor.Med en
monopolvirksomhetmed garantertfull kostnadsdekninginkluderten regulert
avkastning,er kostnadsreduksjoner,omstillingog effektiviseringtemaer som i
liten grad har vært på agendaen. Når en viktigunderliggendemålsettinghos
lokale eiere i tillegghar vært og er lokalstyring,er realiseringav
stordriftsfordelergjennomsammenslåingerblittet lite aktuelttema.

Med inntektsrammerog årlige krav til effektiviseringer denne situasjonen
betydeligendret. En netteiersom over tid ønsker en rimeligavkastningpå
kapitalenfor å ha størstmulighandlefrihet,vil måtte reduserekostnadene.
Effektiviseringav virksomhetenblirdermed mye viktigereenn tidligere,og
realiseringav stordriftsfordelerkan være et viktigvirkemiddel.

NVE har ingen direktevirkemidlerfor å realisere mer effektiveog
hensiktsmessigeenergiverkrent størrelsesmessig.Det vil antageligheller ikke
være noen god løsningdersom NVE skulleavgjøre når og hvor
sammenslåingerskullefinne sted. NVE har imidlertidgjennomde nye
retningslinjenelagt til rettefor endringeri bransjestrukturender dette er
samfunnsøkonomiskfornuftig.Det er videre NVEs syn at eierne selv best vet
om og eventuelthvorstordriftsfordelerkan realiseresgjennom
sammenslåinger.NVE vil derfor regulereet fusjonertselskapi forholdtil
summen av inntektsrammenefor de fusjonerendeselskaper.Dersomdet er
reelle kostnadsbesparelserforbundetmed dette, vil dette slå direkteut i økt
avkastningfor det nye selskapetseiere. Eierne selv har dermed gjennomdisse
nye reglene en egeninteresseav å vurdere eventuelleurealiserte
stordriftsfordeler.NVE ser med stor interessepå hvordanbransjestrukturenvil
utvikleseg framover.
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Inntektsrammene
Total tillattnettinntektfor 1997 beløper seg til i overkantav 15 milliarderkroner,
eller ca 3200 kr pr innbygger.Produktivitetskravetpå 2% utgjørca 300 millioner
kroner.Samlet risikopremiepå 2% av kapitalgrunnlagetpr 31.12.95 utgjør920
millionerkroner.Drifts-og vedlikeholdskostnadeneer prisjusterttil 1997-priser.
Selve prisjusteringenbeløper seg til 260 millkroner.
Også kapitalkostnadeneer inflasjonsjusterttil 1997-prisnivå.Samlet utgjør
dennejusteringenca 240 millkroner.Med 7% rente og en gjennomsnittlig
levetidpå 30 år, kan dette beløpetforrenteinvesteringeri størrelsesorden3
mrd kroner,eller 6,4% av samlet bokførtkapital.
I gjennomsnitter inntektsrammenefor nettvirksomhetensammensattav
følgende kostnadselementer:
Drifts-og vedlikeholdskostnader,43%
Kapitalkostnader(avskrivningerog avkastning),44%
Nettap, 13%
NVE har vaigt å redusereden samlede inntektsrammenmed et årlig
effektivitetskrav.For 1997 er dette kravet2%. Enkelte har argumentertmed at
everkene i realitetenpålegges et strengereeffektivitetskravenn 2%.
Argumenteter at kapitalkostnadeneikke kan påvirkes,spesieltikke på kortsikt,
og at all effektiviseringdermed må taes på drift-og vedlikeholdskostnadene.
NVE anser det som helt sentraltat alle kostnadselementerbehandles
symmetrisk.Dersom effektivitetskravetutelukkendeble pålagtdrifts-og
vedlikeholdskostnadeneville det være insentivertil å aktivereen størreandel
av kostnadene.Et viktigpoeng med retningslinjeneer at netteierskal være
nødt til å prioriteretiltak, og dermed veie ulikekostnaderopp mot hverandre.
For eksempelvil det å bytte ut en linje kunne reduserebåde drift-og
vedlikeholdskostnaderog nettapet. Kapitalkostnadenevil imidlertidøke. Med
de nye reglene er det derforet insentivtil å beholdegamle anlegg inntil
nåverdienav kostnadenved å reinvestereer lavere enn nåverdienav
kostnadeneved å beholdeeksisterendeanlegg. Utfordringenblirdermed å
finne det optimalereinvesteringstidspunkt.

Enkelte har hevdet at kostnadeneved nettap burde holdesutenfor
inntektsrammen.Argumenteter at nettapeter like påvirkbart,spesieltmå dette
sies å gjelde prisenpå nettapetsom bestemmesi kraftmarkedet.NVEs
responspå dette har vært at også nettapeter påvirkbartfor netteier,spesieltpå
lengre sikt. Videre viser erfaringstallat nettapeti volum (MWh) ikke er spesielt
volatilt.Nettap i volum (MWh) er derforinkludertsom et element i
inntektsrammen.NVE ser at netteierkan gjøre litefor å påvirkeprisenpå
nettapet.Av denne grunnvil NVE ved årets sluttkorrigereinntektsrammeni
forholdtil den faktiske,systemveide,spotmarkedsprisenover året. Dermed
likebehandlesalle netteiere,og det gis samtidiget insentivtil å kjøpe nettapet
så billigsom mulig.
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MULIGE VIRKNINGER AV REGULERINGSMODELLEN
NVE tror generelt at de nye retningslinjene vil få følgende virkninger:
Reduserte nettkostnader og dermed tariffreduksjoner som følge av
effektivisering.
Økt fokus på leveringskvalitet.
Økt avkastning i bransjen som helhet.
Økt fokus på lønnsomme ihvesteringer.
Sammenslutninger/ samarbeid med kostnadsreduksjoner som resultat.
En generell restrukturering av bransjen hva angår antall selskaper, størrelse,
eierskap og intern organisering.
NVE anser at virkningene av reguleringsmodellen først kan gis en grundig
vurdering etter første reguleringsperiode, dvs etter 5 år. Det tar nødvendigvis
tid å få i gang en omstillings- og effektiviseringsprosess i nettselskapene, og de
konkrete resultatene vil ikke nødvendigvis ses umiddelbart.

KONKLUSJONER
Ved å endre reguleringen av nettselskapene fra et kostnadsdekningssystem til et
system basert på inntektsrammer blir effektivisering av nettvirksomheten nødvendig for
å opprettholde en rimelig avkastning på lengre sikt. Mangel på effektivisering vil over
tid redusere avkastningen ned mot minimumsgrensen, og dette vil gå ut over
egenkapital og soliditet i selskapet. Muligheten for netteiere til å realisere overskudd ut
over det normale er også til stede. Systemet stiller derfor krav til eierne, som må
definere klare mål og gjøre de nødvendige prioriteringer. Profesjonalitet hos eiere og
styrerepresentanter blir derfor mer og mer nødvendig.
For NVE byr tiden framover på en rekke utfordringer:
Praktisering av regelverket, spesielt i forhold til rettferdighet og likebehandling
Utvikling og bruk av individuelle effektivitetskrav
Nødvendig utvikling av regelverket, uten at dette går ut over stabilitet og
troverdighet i forhold til det valgte systemet
Beholde og utvikle nødvendig kompetanse og systemer
Avslutningsvis kan det være på sin plass å understreke viktigheten av at
retningslinjene følges opp av konkrete mål, handlinger og prioriteringer i det enkelte
energiverk.
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