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Forord 
I denne rapporten gir vi en gjennomgang av den samlede reguleringen av Statnett som 
systemansvarlig nettselskap. Vi presenterer hvilke formål de ulike reguleringene skal 
ivareta, og redegjør for hvordan NVE følger opp disse. Gjennomgangen fokuserer på 
økonomisk regulering. 

Videre gir vi en gjennomgang av utviklingen i Statnetts driftskostnader i perioden 2007-
2013. En god forståelse av hvordan Statnetts kostnader utvikler seg, og årsakene til 
kostnadsutviklingen, vil være et viktig verktøy med tanke på oppfølging av 
kostnadsutviklingen til Statnett fremover. Vi foreslår derfor at Statnett fremover redegjør 
for kostnadsutviklingen annethvert år. I siste del av rapporten beskriver vi et forslag til 
hvordan en slik fast rapport kan utformes. Vi inviterer til å sende inn synspunkter på 
forslaget og eventuelle innspill til hvilke elementer det kan være hensiktsmessig å 
inkludere i en redegjørelse som skal benyttes til oppfølging av kostnadsutviklingen. 

Vi ønsker også innspill til om det er forhold som gjelder reguleringen av Statnetts 
utøvelse av systemansvaret som det kan være aktuelt å se nærmere på.  

Innspill til forslaget sendes elektronisk til NVE på nve@nve.no, innen 30. september 
2015. 

  

Oslo, juli 2015 

 

mailto:nve@nve.no
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Sammendrag 
I kapittel 1 presenteres en gjennomgang av NVEs regulering av Statnett. Hoveddelen av 
kapittelet er knyttet til økonomisk regulering av Statnett som systemansvarlig nettselskap. 
Kapittel 1 gir ellers en oversikt over reguleringer knyttet til kraftutveksling med andre 
land, avregningsansvar og systemansvar. Formålet med gjennomgangen er å gi leseren 
innsikt i hvilke reguleringer som finnes, hvilke formål disse skal ivareta samt hvordan 
reguleringer og virkemidler virker samlet sett.  

NVE har observert at Statnetts driftskostnader økte betydelig i perioden 2007-2013, og 
har derfor sett behov for å få et fullstendig bilde av kostnadsutviklingen og årsakene til 
denne. Som en del av gjennomgangen av reguleringen har NVE derfor også bedt Statnett 
om å redegjøre for utviklingen i selskapets driftskostnader i perioden 2007-2013. I 
kapittel 2 omtales hovedtrekkene i denne redegjørelsen. Redegjørelsen fra Statnett er i sin 
helhet vedlagt denne rapporten. 

Reguleringene samlet sett er utformet slik at de skal ivareta formålene i energiloven. 
Samtidig er det utfordrende å gi Statnett gode insentiver til kostnadseffektivitet. Det er 
blant annet krevende å etablere gode sammenlignende analyser for Statnetts virksomhet. 
Statnetts virksomhet skiller seg vesentlig fra virksomheten til de øvrige norske 
nettselskapene, og sammenligning med øvrig norsk nettvirksomhet er derfor lite egnet. 
Statnetts kostnader sammenlignes i dag med øvrige europeiske 
transmisjonsnettsoperatører (TSO). Den internasjonale analysen gjennomføres om lag 
hvert femte år. De europeiske TSO’ene er forholdsvis ulike, og 
sammenligningsgrunnlaget er ikke like godt som for de øvrige norske nettselskapene. 

En god forståelse av hvordan Statnetts kostnader utvikler seg, og årsakene til 
kostnadsutviklingen, vil være et viktig verktøy som supplement til sammenlignende 
analyser. NVE ønsker derfor å ha en tettere oppfølging av kostnadsutviklingen til 
Statnett. NVE ønsker at Statnett fremover redegjør for kostnadsutviklingen annethvert år. 
En slik redegjørelse fremlegges som en rapport som gjøres offentlig tilgjengelig. I kapittel 
3 beskriver vi hva slags informasjon som bør inngå i en slik fast rapport. 
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1 Regulering og oppfølging av 
Statnett 

NVE forvalter regelverk med ulike virkeområder, virkemidler og målsettinger. 
Regelverkene og virkemidlene er ment å komplettere hverandre, og dekker en rekke 
områder. Reguleringene er forankret i energiloven. Energilovens generelle 
formålsbestemmelse (§ 1-2) sier at loven skal sikre at produksjon, omforming, 
overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig 
rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir 
berørt. All regulering etter energiloven er utformet med dette formålet som utgangspunkt. 

Det er særlig energilovens bestemmelser i § 4-1 om omsetningskonsesjon, § 4-2 om 
utenlandsforbindelser, § 4-3 om måling, avregning og fakturering samt § 6-1 om 
systemansvaret som legger føringer for utformingen av reguleringen av Statnett. I dette 
kapittelet gir vi en overordnet beskrivelse av disse, samt hvordan Statnett følges opp på 
de ulike områdene.  

Det gis en mer omfattende gjennomgang av den økonomiske reguleringen 
(inntektsrammer og tillatt inntekt). Her ser vi også på hvilke insentiver som gis gjennom 
den økonomiske reguleringen, samt hvordan denne virker i samspill med de øvrige 
reguleringene. 

1.1 Oversikt over reguleringer 
1.1.1 Statnett som tilrettelegger av kraftutveksling med andre land 
Med hjemmel i energiloven § 4-2 er Statnett tildelt flere konsesjoner for kraftutveksling 
med andre land: 

- Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land 

- Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Nederland 

- Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Storbritannia 

- Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland 

- Konsesjon for tilrettelegging av import fra Russland 

I konsesjonene er det fastsatt vilkår om bl.a. samfunnsøkonomisk lønnsom utbygging og 
drift av forbindelsene; en sikker og effektiv kraftutveksling med utlandet; tilrettelegging 
av at forbindelsen har maksimalt tilgjengelig kapasitet til utveksling; energihandel 
gjennom markedskobling; anvendelse av forbindelsene til system- og balansetjenester og 
forhåndsgodkjennelse av inngåelse av nye avtaler eller endringer i eksisterende avtaler. 
Hensikten med regelverket er å bidra til en mest mulig effektiv og sikker kraftutveksling 
med utlandet. 

NVE fører tilsyn med Statnett for å sikre at vilkårene i konsesjonene og annet relevant 
regelverk overholdes gjennom faste oppfølgingsmøter med Statnett, i tillegg til løpende 
oppfølging av relevante forhold ved behov. 
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1.1.2 Statnett som avregningsansvarlig 
NVE har tildelt Statnett konsesjon for å koordinere måling og avregning av 
kraftomsetning (avregningskonsesjonen).  

Iht. avregningskonsesjonen plikter Statnett å koordinere måling og avregning av 
kraftomsetning iht. til de til enhver tid gjeldende regler i energiloven og forskrifter gitt i 
medhold av energiloven, herunder energilovforskriften, avregningsforskriften og 
kontrollforskriften, samt vilkår fastsatt i avregningskonsesjonen. 

Hensikten med regelverket er å sikre en effektiv avregning av aktørene og å oppnå en 
økonomisk balanse i regulerkraftmarkedet. 

NVE fører tilsyn med at Statnetts utøvelse av avregningsansvaret er i tråd med 
regelverket, og NVE gjennomfører faste oppfølgingsmøter med Statnett i tillegg til 
løpende oppfølging av relevante forhold ved behov. 

1.1.3 Statnett som systemansvarlig 
Systemansvaret innebærer et overordnet ansvar for driftskoordineringen for å sikre et 
samfunnsmessig rasjonelt kraftsystem. Systemansvarlig skal sikre momentan balanse 
mellom samlet produksjon og forbruk, hensyn tatt til kraftutveksling med 
omkringliggende kraftsystemer og eventuelle flaskehalser i nettet. Systemansvaret 
omfatter samordning av disposisjonene til alle aktører som helt eller delvis eier eller 
driver nett eller produksjon, markedsplasser, omsettere og sluttbrukere. 

Formålet med regulering av systemansvaret er å legge til rette for et effektivt kraftmarked 
og en tilfredsstillende leveringskvalitet i kraftsystemet, og bidra til en rasjonell utnytting 
av kraftressursene for samfunnet som helhet. 

Statnett er gjennom egen konsesjon tildelt ansvaret for å utøve systemansvaret i det 
norske kraftsystemet. Denne konsesjonen ble siste gang fornyet 1. januar 2013. 

Statnetts ansvar og plikter i tilknytning til utøvelsen av systemansvaret er regulert 
gjennom systemansvarsforskriften. Systemansvarsforskriften innebærer for øvrig også 
ansvar og plikter for alle virksomheter som helt eller delvis driver nett, produksjon eller 
organisert markedsplass, samt omsettere og sluttbrukere. 

NVE fører tilsyn og kontroll med Statnetts utøvelse av systemansvaret bl.a gjennom 
møter og løpende behandling av saker. I tillegg sørger NVE for økonomisk regulering av 
Statnetts utøvelse av systemansvaret, jf. omtale i kapittel 1.2.6. 

1.2 Økonomisk regulering av Statnett  
1.2.1 Hvilke formål skal reguleringen oppfylle 
Den økonomiske reguleringen av nettselskapene er forankret i overordnete bestemmelser 
i energiloven og energilovforskriften. Formålene som følger av disse gjelder for 
regulering av Statnett så vel som alle andre nettselskaper. Energilovforskriften gir 
føringer for hvordan NVE skal utforme den økonomiske reguleringen av nettselskapene 
gjennom bestemmelser knyttet til omsetningskonsesjon1: 

                                                      
1 Alle nettselskaper må ha en omsetningskonsesjon 
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§ 4-1. Formålet med omsetningskonsesjon  

Konsesjonsordningen for omsetning av elektrisk energi har som formål å sikre en 
samfunnsmessig rasjonell kraftomsetning og nettvirksomhet gjennom å legge til 
rette for et effektivt kraftmarked og en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av 
elektrisitetsnettet. Det skal tas hensyn til allmenne og private interesser som blir 
berørt 

§ 4-4. Vilkår for omsetningskonsesjon  

b) Inntekter ved salg av nettjenester   

Norges vassdrags- og energidirektorat fastsetter årlige inntektsrammer for den 
enkelte konsesjonær. Inntekten skal over tid dekke kostnadene ved drift og 
avskrivning av nettet, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital gitt 
effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet.   

Hovedprinsippene for beregningen av inntektsrammen skal revurderes 
periodevis. Hver periode skal vare minimum 5 år. Konsesjonæren skal sikres en 
minimumsavkastning. Konsesjonærens oppnådde avkastning skal ikke være 
urimelig høy. 

   

Av § 4-1 følger det at formålet med inntektsreguleringen er å sikre en samfunnsmessig 
rasjonell nettvirksomhet gjennom å legge til rette for en effektiv drift, utnyttelse og 
utvikling av elektrisitetsnettet. Dette formålet er grunnsteinen i utformingen av den 
økonomiske reguleringen av nettselskapene.  

I § 4-4 bokstav b) første ledd fastslås det at inntektsramme skal fastsettes årlig, og på en 
slik måte at et selskap over tid får dekket kostnadene ved drift og avskrivning av nettet, 
samt oppnår en rimelig avkastning på investert kapital under forutsetning av at 
nettselskapet driver, utnytter og utvikler nettet sitt effektivt.  

Den praktiske utformingen av reguleringen er fastsatt i kontrollforskriften. Basert på de 
overordnede formålene fra energilovforskriften, skal kontrollforskriften sikre at kraft 
overføres til riktig leveringskvalitet og pris, samt at nettet utnyttes og utbygges på en 
sikker og samfunnsmessig rasjonell måte. Herunder skal det tas hensyn til allmenne og 
private interesser som blir berørt.  

De fleste av bestemmelsene i kontrollforskriften gjelder for alle nettselskaper. I tillegg er 
det egne bestemmelser knyttet til den som er utpekt som systemansvarlig. I Norge er det 
som nevnt Statnett som er utpekt til å ivareta denne oppgaven. De overordnede formålene 
fra energilovforskriften er de samme for den økonomiske reguleringen av 
systemansvarlig nettselskap og for nettvirksomheten.  

1.2.2 Om bestemmelsene i kontrollforskriften 
Forskriftens del I (kapittel 1) inneholder generelle bestemmelser, herunder definisjoner 
som har betydning for reguleringen. For øvrig fremgår forskriftens formål og 
virkeområde og bestemmelser om betaling og ansvar for nettjenester. 
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Forskriftens del II (kapitlene 2 til 5) inneholder bestemmelser om 
omsetningskonsesjonærenes økonomiske og tekniske rapporteringer til NVE. Her fremgår 
blant annet hvem rapporteringsplikten gjelder for, frister, krav til programvare, hvilke 
regnskapsprinsipper som skal følges, revisors rolle, regnskapets oppbygging og krav til 
resultatregnskapet og balansen. Det stilles også krav til regnskapsmessig skille mellom 
ulike virksomhetsområder. Reglene er på et mer overordnet nivå og det mer konkrete 
innholdet i rapporteringsplikten fremkommer gjennom rapporteringsverktøyet eRapp og 
tilhørende brukerveiledning. 

Forskriftens del IV (kapitlene 7 til 12) inneholder bestemmelsene som er mest relevante 
for reguleringen av nettselskapenes inntekter. Kapittel 7 inneholder generelle 
bestemmelser om inntekter for nettvirksomheten, herunder beregning av 
minimumsavkastning og håndtering av mer-/mindreinntekt. Kapittel 8 omfatter 
bestemmelser om hvordan inntektsrammene skal fastsettes. Kapittel 9 gjelder KILE-
ordningen. Kapittel 9A regulerer rettigheter og plikter i forbindelse med utbetaling til 
sluttbrukere ved svært langvarige avbrudd. Kapittel 10 gjelder fastsettelse av 
inntektsrammer ved oppkjøp, sammenslåinger og overdragelse av nettanlegg.  

Kapittel 11 gjelder inntektsrammefastsettelsen for systemansvarlig nettselskap og kapittel 
12 inneholder særskilte bestemmelser vedrørende fellesnett. Når det gjelder 
inntektsramme for systemansvarlig nettselskap, sier kontrollforskriften at den som er 
tildelt oppgaven som systemansvarlig for det norske kraftsystemet reguleres med en 
samlet inntektsramme som inkluderer både kostnader knyttet til egne nettanlegg og 
kostnader knyttet til utøvelsen av systemansvaret. For fastsettelsen av årlig 
inntektsramme for systemansvarlig nettselskap gjelder de øvrige kapitlene i forskriftens 
del IV så langt de passer. 

Del V i kontrollforskriften (kapitlene 13 til 17) inneholder bestemmelser om tariffer. 
Innenfor disse bestemmelsene fastsetter nettselskapene selv sine tariffer slik at inntektene 
over tid ikke blir høyere enn det som inntektsreguleringen tillater. Ved uenighet mellom 
Statnett og brukerne av sentralnettet kan saken legges frem for NVE. NVE kan i tillegg 
føre tilsyn med Statnetts etterlevelse av regelverket ved utforming av tariffer.  

Forskriftens del VI inneholder øvrige bestemmelser, herunder om påleggskompetanse, 
overtredelsesgebyr, dispensasjonsadgang og overgangsbestemmelser. 

1.2.3 Praktisk utforming av økonomisk regulering av Statnett 
Med utgangspunkt i bestemmelsene i kontrollforskriften fastsettes det en årlig 
inntektsramme for Statnett. Inntektsrammen består av kostnadsgrunnlag og 
kostnadsnorm, henholdsvis for nettvirksomheten og for systemansvarskostnader, jf. tabell 
1. Inntektsrammefastsettelsen for Statnett er basert på de samme grunnprinsippene som 
for øvrige nettselskap. 

  Inntektsramme (IR) = 0,4×K + 0,6×K* + 0,6×KILE* + 0,4×S + 0,6×S* 

K – kostnadsgrunnlag nettvirksomhet, K*– kostnadsnorm nettvirksomhet, KILE*– 
norm for KILE 

S – årets faktiske systemansvarskostnader, S*– norm for systemansvarskostnader 

Tabell 1 Inntektsramme for systemansvarlig nettselskap 
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Kostnadsgrunnlag og kostnadsnorm inngår i inntektsrammen med samme prosentandel 
(40 % av kostnadsgrunnlag, 60 % av kostnadsnorm) som for øvrige nettselskaper. 
Bestemmelsene om referanserente og referansepris på kraft er lik for alle nettselskaper. 
Se tabell 2 for en gjennomgang av utforming av kostnadsgrunnlaget. Med unntak av 
KILE-beløp, inngår også de samme elementene i Statnetts kostnadsgrunnlag som for 
øvrige nettselskaper. For KILE er den praktiske utformingen av reguleringen noe ulik, 
som følge av at de sammenlignende analysene for Statnetts sentralnettsvirksomhet 
baseres på en internasjonal modell, jf. omtale i kapittel 1.2.5. 

Kostnadsgrunnlaget fastsettes med utgangspunkt i innrapporterte data. Statnett 
rapporterer økonomiske og tekniske data til NVE hvert år. Rapporteringsformatet er 
utviklet av NVE med tanke på norsk nettvirksomhet, og alle nettselskaper rapporterer 
data etter samme format. For Statnett er det også innført egne rapporteringspunkter 
knyttet til deres virksomhet som systemansvarlig nettselskap og utlandskonsesjonene.  
Datagrunnlaget er gjenstand for omfattende kvalitetssikring. Den økonomiske 
rapporteringen skal være godkjent av revisor, etter krav utarbeidet av NVE. I tillegg har 
NVE egne kvalitetssikringsrutiner i etterkant av at data er innrapportert. 
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Kostnadsgrunnlag nettvirksomhet (K) 
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Drifts- og vedlikeholdskostnader (DV) 

 

Omfatter alle drifts- og 
vedlikeholdskostnader knyttet til Statnetts 
monopolvirksomhet, herunder også 
kostnader knyttet til drift av 
utlandsforbindelser og driftskostnader 
vedrørende systemansvaret. I 
kostnadsgrunnlaget inngår størrelser fra 
regnskapet to år tilbake i tid, mens 
summen inflasjonsjusteres ved bruk av 
KPI opp til inntektsrammeåret. 

Avskrivinger (AVS) 

Summen av alle avskrivinger på 
balanseførte varige driftsmidler, 
herunder, nettanlegg, bygninger, 
transportmidler, IKT-utstyr mv (størrelser 
fra regnskapet to år tilbake i tid). 
Avskriving på investert kapital knyttet til 
utlandsforbindelser inngår, det samme 
gjør også avskrivinger på varige 
driftsmidler som benyttes i utøvelsen av 
systemansvaret.  

Avkastning:  

Avkastningsgrunnlag (AKG) × 
referanserente (r) 

I inntektsrammen inngår avkastning på 
investert kapital. Referanserenten fastsatt 
i forskrift benyttes til å beregne 
avkastningselementet. Det beregnes 
avkastning på summen av bokført verdi 
(per 31.12 to år tilbake i tid) tillagt 1 % 
for arbeidskapital. Summen omfatter alle 
varige driftsmidler knyttet til 
monopolvirksomheten, herunder også 
utlandsforbindelser og varige driftsmidler 
som benyttes i fm systemansvaret.  

Nettapskostnader: Nettapsvolum (NT) × P 
Fysisk nettapsvolum fra to år tilbake i tid, 
multiplisert med referansepris på kraft, 
som fastsatt i forskrift.  

Tabell 2 Kostnadsgrunnlaget i Statnetts inntektsramme 
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Tillatt inntekt (TI) = IR + KON + E + FoU + (AVSt - AVSt-2) + (AKGt - AKGt-

2)×r  - 0,6×KILE 

I tillegg til inntektsrammen kan selskapene inkludere kostnader ved leie av anlegg fra 
andre nettselskap med inntektsramme samt kostnader knyttet til kjøp av nettjenester fra 
andre nettselskaper (KON) og eiendomsskatt (E). Videre har selskapene anledning til å 
hente inn utgifter til forskning og utvikling (FoU). Tillegget for FoU innvilges etter 
søknad til NVE og det er fastsatt kriterier for hva slags prosjekter som kan inkluderes i 
tillegget. Tillegget er begrenset oppad til inntil 0,3 pst. av selskapets 
avkastningsgrunnlag.  

Selskapene får også gjøre en justering for eventuelle endringer i avskrivning og 
avkastning knyttet til investeringer de to siste årene, som følge av at det i 
inntektsrammen er et tidsetterslep på kapital.  

Statnett har kostnader knyttet til en inter-TSO-mekanisme (ITC), som skal dekke 
kostnader som oppstår i forbindelse med kraftflyt på tvers av landegrensene. Denne 
kostnaden behandles på samme måte som kostnader knyttet til kjøp av nettjenester fra 
andre nettselskaper, og inngår dermed også i tillatt inntekt som en del av elementet 
KON. For Statnett kan også relevante andre elementer inkluderes i KON, etter søknad 
til NVE. KON omfatter også kostnader ved leie av anlegg til sentralnettsordningen. 

Faktisk inntekt (FI) = Tariffinntekter og flaskehalsinntekter 

Tariffinntektene er inntekter fra tariffene som norske nettkunder betaler for bruk av 
sentralnettet. Flaskehalsinntektene er inntekter knyttet til prisforskjeller mellom 
prisområder innenlands, samt inntekter fra utlandsforbindelser som følge av 
prisforskjeller mellom Norge og andre land. 

Mer-/mindreinntekt = Faktisk inntekt – Tillatt inntekt 

Saldo for mer-/mindreinntekt skal styres mot null over tid. Merinntekt skal tilbakeføres 
til kundene, og det påløper rente på denne. Mindreinntekt kan hentes inn fra kundene. 

Tabell 3 Tillatt inntekt, faktisk inntekt og mer-/mindreinntekt 

I figur 1 viser vi utviklingen i Statnetts inntektsramme og tillatt inntekt for årene 2008-
2013. Figuren viser at inntektsrammen har økt over perioden, men at økningen kommer 
ujevnt2. Den ujevne økningen er knyttet til at store prosjekter aktiveres som en del av 
selskapets balanse når prosjektene settes i drift. Eksempelvis skyldes den høye 
inntektsrammen i 2010 hovedsakelig at kabelen til Nederland (NorNed) og 
reservekraftanleggene på Nyhamna og Tjeldbergodden ble aktivert i 2008. I tillegg førte 
et relativt høyt nettap i 2008 sammen med høy kraftpris i 2010 til høye nettapskostnader. 
I 2011 og 2012 gikk rammen ned sammenlignet med 2010. Dette skyldes hovedsakelig at 
tillegget for investeringer ble tatt ut av inntektsrammen. Resten av reduksjonen i 2012 
skyldes redusert referanserente og kraftpris. I 2013 øker inntektsrammen betydelig som 
følge av vekst i drifts-og vedlikeholdskostnader, samt endring i referanserenten. 

                                                      
2 Figur og redegjørelse er hentet fra NVE-rapport 28/2015 «Utvikling i nøkkeltal for nettselskap» 
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Figuren viser at også faktisk inntekt har variert. Svingningene i faktisk inntekt er blant 
annet knyttet til at flaskehalsinntektene har blitt annerledes enn forventet.  

 
Figur 1 Utvikling i tillatt og faktisk inntekt, i løpende milliarder kroner 

1.2.4 Sammenlignende analyser for nettvirksomheten – metoder 
Kostnadsnormen knytte til nettvirksomheten fastsettes på bakgrunn av sammenlignende 
effektivitetsanalyser som skal ta hensyn til relevante forskjeller i selskapenes 
rammebetingelser.  

Statnett eier noe regionalnett (om lag 3 % av alt regionalnett i Norge). Regionalnettet 
analyseres med utgangspunkt i samme modell som benyttes i sammenlignende analyser 
av øvrige regionalnettselskaper. Informasjon fra de øvrige selskapenes regionalnett 
benyttes altså til å fastsette kostnadsnormen for Statnetts regionalnettsvirksomhet. 

Hoveddelen av Statnetts virksomhet er knyttet til drift, utvikling og utnyttelse av 
transmisjonsnett (sentralnett), samt utøvelsen av rollen som systemansvarlig nettselskap. 
Det er kun ett nettselskap med et slikt samlet ansvarsområde i Norge, og NVE mener på 
denne bakgrunn at Statnetts nettvirksomhet er lite egnet for sammenligning gjennom de 
ordinære analysene som benyttes for øvrig nettvirksomhet. Kostnadsnormen for 
sentralnettsvirksomheten til Statnett må derfor fastsettes med utgangspunkt i andre 
analyser.  

For denne virksomheten henter NVE informasjon fra en internasjonal benchmarking av 
europeiske TSOer (TSO – transmission system operator). Siste analyse ble gjennomført i 
2013, i arbeidet e3Grid2012. Den internasjonale analysen gjennomføres ca. hvert femte år 
på initiativ fra den europeiske regulatororganisasjonen CEER.  De to foregående 
analysene ble gjennomført i 2003 og 2008. 

Ved beregning av kostnadsnormen vektes resultatene fra de to analysene (NVEs analyse 
av regionalnettet og den internasjonale analysen for sentralnettet) sammen med 
utgangspunkt i kostnadsgrunnlaget for hvert virksomhetsområde. 
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1.2.4.1 e3Grid og NVEs DEA-modell - likheter og ulikheter  
Hovedprinsippene for e3Grid2012 har flere likhetstrekk med NVEs modell for 
kostnadsnormer i regionalnett. 

• I begge modellene brukes et vektsystem til å måle størrelsen på selskapenes 
oppgaver 

• Selskapenes ressursbruk måles med en totalkostnad som inkluderer flere ulike 
innsatsfaktorer, i hovedsak drifts- og kapitalkostnader 

• Begge modellene tar hensyn til at selskaper opererer under ulike 
rammebetingelser 

Det er samtidig en del metodiske forskjeller. Vi går ikke gjennom alle disse i detalj 
her, men peker på de viktigste hovedtrekkene: 

• I e3Grid måles kapital som en annuitet. Annuiteten tar utgangspunkt i en historisk 
åpningsbalanse, og beregningene er basert på forutsetninger om levetider og 
renter. Når annuitet brukes som kapitalmål, reflekterer analyseresultatene kun 
målt effektivitet. I NVEs modell brukes historiske avskrivninger og bokførte 
verdier. Dette innebærer at resultatene ikke reflekterer effektivitet alene, men 
også påvirkes av alderen på nettanleggene. 

• I NVEs modell har vi analysert hvilke rammevilkår som virker kostnadsdrivende 
for norsk nettvirksomhet. I e3Grid er det analysert hvilke rammevilkår som 
fremstår relevant i europeisk sammenheng.  

• Kostnadsgrunnlaget for driftskostnader er ikke identisk i de to analysene. Dette er 
for det første en naturlig følge av at TSOenes virksomhet er ulik virksomheten til 
øvrige nettselskaper. Videre inkluderer ikke e3Grid selskapenes totale drifts- og 
vedlikeholdskostnader. Analysen omfatter kun driftskostnadene for de av 
TSOenes ansvarsområder som er ansatt som mest sammenlignbare i europeisk 
sammenheng. 

1.2.4.2 Bruk av resultatene fra eGrid 
Den internasjonale analysen er utviklet med tanke på europeiske TSOer. Når data hentes 
inn fra hele Europa, vil ikke nødvendigvis norske forhold reflekteres fullstendig i 
analysene. Dette innebærer for eksempel at rammevilkår som er å anse som 
kostnadsdrivende i Norge, ikke nødvendigvis tillegges vekt i en internasjonal analyse 
hvor få selskaper har slike rammevilkår.  

Innsynet i datagrunnlaget som rapporteres inn for den enkelte TSO er begrenset. Der 
NVEs DEA-analyser er basert på et datasett der alle selskapers data er åpent kjent for 
alle, har vi i e3Grid2012 kun kjennskap til hvilke data som er rapportert inn for Statnett.  

En følge av disse forholdene er at resultatene fra e3Grid-analysen brukes med en viss 
forsiktighet i inntektsrammefastsettelsen. For de øvrige nettselskapene benyttes det 
endelige resultatet fra NVEs sammenlignende analyser direkte i beregningen av det 
enkelte selskaps kostnadsnorm. Resultatet fra de internasjonale studiene benyttes mer 
indirekte, som informasjonsunderlag for å vurdere Statnetts kostnadseffektivitet. 
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I e3Grid oppnår de mest effektive selskapene et resultat på 100 %. NVEs modell for 
kostnadsnorm er utformet slik at et gjennomsnittlig effektivt selskap får et DEA-resultat 
på 100 %. Analysene i e3Grid2012 ga Statnett et DEA-resultat på 94 %. Resultatet ligger 
over gjennomsnittet for europeiske TSOer. NVE har derfor valgt å legge til grunn DEA-
resultat på 100 % ved fastsettelse av kostnadsnorm for Statnetts sentralnettsvirksomhet. 
Dette innebærer i praksis at kostnadsnormen blir lik kostnadsgrunnlaget for 
sentralnettsvirksomheten.  

1.2.5 Avbruddskostnader 
I inntektsrammen til Statnett inngår en norm for KILE. Ettersom KILE ikke inngår i de 
internasjonale analysene, er normen fastsatt av NVE. Gjeldende norm omfatter KILE for 
både regional- og sentralnett. Normen er fastsatt med utgangspunkt i et gjennomsnitt av 
historiske avbruddskostnader, for årene 2001-2005. Normen ble etablert i forbindelse 
med inntektsrammen for 2007, og har ligget fast siden. Normen er altså upåvirket av 
selskapets egne kostnader.  

Normen tillegges 60 % vekt i inntektsrammen. I tillatt inntekt kommer tilsvarende 60 % 
av faktisk KILE til fratrekk. Insentivmekanismen i Statnetts inntektsramme er dermed 
basert på de samme prinsippene som gjelder for øvrige nettselskaper. Som for øvrige 
nettselskaper, er nettokonsekvensen at Statnett selv bærer 60 % av avbruddskostnadene. 

1.2.6 Kostnader ved utøvelsen av systemansvaret 
Kostnader ved utøvelse av systemansvaret omfatter kostnader til kjøp av primær-, 
sekundær- og tertiærreserver, spesialregulering og øvrige systemtjenester. Slike kostnader 
er knyttet til de pliktene Statnett har iht. forskrift om systemansvar. Årlig inntektsramme 
knyttet til systemansvaret er regulert i eget kapittel i kontrollforskriften. Forskriftens 
overordnede formål gjelder derfor også for denne delen av Statnetts virksomhet.  

Som vist i tabell 1 inngår 40 % av årets faktiske systemansvarskostnader i Statnetts 
inntektsramme. Det er dermed ikke noe tidsetterslep i kostnadsgrunnlaget for 
systemansvarskostnader. De faktiske kostnadene hentes fra Statnetts årsregnskap3.  

Normen for systemansvarskostnader tillegges 60 % vekt i inntektsrammen. NVE har 
valgt4 å fastsette normen for systemansvarskostnader for fem år av gangen. Normen skal i 
størst mulig grad være frikoblet fra Statnetts historiske kostnader. Gjeldende norm 
omfatter årene 2013-2017, og er fastsatt ved enkeltvedtak. I vedtaket om norm er det gjort 
en vurdering av hva systemansvarskostnadene forventes å være over tid, og 
kostnadsnormen for systemansvaret er fastsatt med tanke på at systemansvarlig 
nettselskap over tid skal få dekket sine kostnader, gitt effektiv drift, utnyttelse og 
utvikling av nettet. 

1.2.7 Tillatt inntekt og faktisk inntekt 
Elementene som inngår i Statnetts tillatte inntekt fremgår i tabell 3. Tillatt inntekt danner 
grunnlaget for hvilke summer Statnett kan hente inn gjennom sin nettvirksomhet. 
Inntekter knyttet til Statnetts nettvirksomhet kommer fra tariffer til nettkundene, og fra 

                                                      
3 Systemansvarskostnadene spesifiseres i en egen note i Statnetts årsrapport. 

4 Jf. NVE-dok. 11/2008 «Forslag til endringer i forskrift (…)», kap. 3.3 
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inntekter som følge av flaskehalser i nettet. Flaskehalsinntekter oppstår ved 
kapasitetsbegrensninger i nettet i Norge, samt på utlandskablene, som følge av 
prisforskjeller mellom Norge og andre land.  

I forordningen for utveksling av elektrisitet over landegrensene5 stilles det krav knyttet til 
bruk av flaskehalsinntekter fra utlandsforbindelser. Av disse kravene følger det at slike 
inntekter skal benyttes til å opprettholde kapasitet i nettet, vedlikeholde eller øke 
kapasiteten eller tas hensyn til ved fastsettelse av tariffer. Ettersom flaskehalsinntektene 
ansees som en del av Statnetts faktiske inntekt, benyttes også flaskehalsinntektene i 
praksis til å finansiere kapasitet (opprettholdelse, vedlikehold og evt. økning). Dersom 
flaskehalsinntektene over tid eventuelt overstiger kostnadene knyttet til slike forbindelser, 
benyttes den overskytende summen i praksis til å redusere tariffene.  

NVE henter inn en oversikt over kostnader og inntekter knyttet til utlandsforbindelsene i 
den årlige regnskapsrapporteringen6. I denne forbindelse rapporterer Statnett særskilt inn 
inntekter på disse forbindelsene, samt kapital og driftskostnader. 

1.2.8 Insentiver i den økonomiske reguleringen 
1.2.8.1 Generelt om insentiver til effektivitet for nettvirksomheten 
Den økonomiske reguleringen av nettselskapene skal gi insentiver til at selskapene 
utvikler, utnytter og drifter nettet sitt effektivt. Insentivene gis gjennom en (delvis) 
frikobling mellom selskapets egne kostnader og selskapets inntekter. Frikoblingen gjøres 
på to måter: 

(1) Kostnadsnormen fastsettes med utgangspunkt i sammenlignende analyser. Selskapets 
egne kostnader legges dermed i prinsippet ikke til grunn for normen;  

(2) I kostnadsgrunnlaget er det et toårig tidsetterslep på driftskostnader. Tidsetterslepet 
gjør at inntektene ikke samsvarer direkte med kostnadsutviklingen år for år. Dette gir i 
seg selv insentiver til å unngå at driftskostnadene øker mer enn nødvendig. Videre kan et 
selskap også oppnå en ekstra profitt ved at kostnadsbesparelser ikke slår ut i lavere 
inntekter før om to år. 

1.2.8.2 Insentiver til kostnadseffektivitet i Statnetts nettvirksomhet 
De generelle insentivene som er beskrevet for nettvirksomheten, gjelder også for Statnett. 
Samtidig er det noen vesentlige forskjeller i metoden som benyttes for sammenlignende 
analyser, og disse har betydning for styrken i insentivene i den økonomiske reguleringen 
av Statnett; 

(1) De sammenlignende analysene av sentralnettsvirksomheten til Statnett gjennomføres 
sjeldnere (om lag hvert 5. år) enn analysene for norske nettselskaper for øvrig (årlig). 

(2) Resultatet fra den internasjonale benchmarkingen av Statnett benyttes ikke direkte til 
å fastsette en kostnadsnorm for selskapet. Som nevnt har NVE valgt å omsette resultatene 

                                                      
5 REGULATION (EC) No 1228/2003 on conditions for access to the network for cross-border 
exchanges in electricity 

6 Denne innhentingen ble innført fra og med regnskapsrapporteringen for 2013 
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fra analysen til et DEA-resultat på 100 prosent, som tilsvarer det resultatet et 
gjennomsnittlig effektiv nettselskap oppnår i NVEs egne sammenlignende analyser. 

(3) Kapitalmålet som benyttes i den internasjonale analysen er basert på en annuitet, mens 
inntektsrammen til Statnett er basert på bokførte verdier. 

 
1.2.8.3 Betydningen av et svakere sammenligningsgrunnlag 
Når analysene gjennomføres sjeldnere og resultatet av disse videre ikke benyttes direkte i 
inntektsrammefastsettelsen, gir reguleringen generelt svakere insentiv til 
kostnadseffektivitet for Statnett sammenlignet med øvrig nettvirksomhet. Det faktum at 
det gjennomføres sammenlignende analyser vil likevel i seg selv gi et insentiv til å holde 
et visst fokus på effektivitet. At insentivene er svakere, innebærer heller ikke 
nødvendigvis at Statnett innretter virksomheten sin på en lite effektiv måte. Det er 
imidlertid vanskeligere å etterprøve hvorvidt kostnadene er på et effektivt nivå.  

Når det gjelder driftskostnader, skal tidsetterslepet i datagrunnlaget for 
inntektsrammefastsettelsen gi et insentiv til å etterstrebe å unngå at kostnadene blir 
høyere enn det som er nødvendig med tanke på samfunnsmessig rasjonell drift av nettet. 
Dersom driftskostnadene alltid øker, vil økningen resultere i redusert avkastning. Det kan 
likevel være hensiktsmessig å supplere informasjonen fra den europeiske 
sammenlignende analysen med en annen oppfølging av Statnetts kostnader. NVE mener 
at dette kan løses gjennom en tettere oppfølging av utviklingen i Statnetts driftskostnader, 
der Statnett redegjør for kostnadsutviklingen, med tanke på å synliggjøre hvorvidt denne 
er forenlig med samfunnsmessig rasjonell drift og utvikling av nettet.  

Det er også behov for å supplere informasjonen fra den europeiske sammenlignende 
analysen når det gjelder investeringskostnader.  Kostnader knyttet til investering i nye 
nettanlegg vurderes av NVE i forbindelse med nettutviklingsplaner og 
konsesjonssøknader. I disse prosessene behandles imidlertid først og fremst forventede 
kostnader, og ikke de endelige investeringskostnadene. Statnetts reinvesteringer er også 
til en viss grad gjenstand for oppfølging gjennom nettutviklingsplaner og behandling av 
konsesjonssøknader knyttet til enkeltprosjekter. Vi har observert at nettutviklingsplanene 
i begrenset grad gir en tydelig omtale av hvilke fremtidige prosjekter som til dels er 
reinvesteringer. Det samme gjelder tiltak som er rene reinvesteringer. Også på 
investeringssiden mener NVE at informasjonsbehovet kan dekkes gjennom en tettere 
oppfølging av kostnadene. 

1.2.9 Én samlet inntektsramme for all virksomhet 
NVE har valgt å utforme den økonomiske reguleringen av systemansvarlig nettselskap 
slik at selskapet får én inntektsramme for all virksomhet. Modellen innebærer også at alle 
inntekter systemansvarlig nettselskap oppnår gjennom sin virksomhet – tariffinntekter, 
flaskehalsinntekter og evt. annen inntekt – inngår i en samlet faktisk inntekt, som 
avregnes mot selskapets tillatte inntekt.  

Intensjonen med en slik modell er å bidra til at både driftskoordinering og beslutninger 
om kapasiteten i nettet (investeringer, tilgjengelighet ved revisjoner, mv.) sees i 
sammenheng, og at det gjøres helhetlige interne beslutninger. Når reguleringsmodellen er 
utformet slik at alle kostnader og inntekter knyttet til både nettvirksomhet og utøvelsen av 
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systemansvaret behandles samlet, er det lagt til rette for at selskapet vil fatte 
bedriftsøkonomiske beslutninger som også tar hensyn til samfunnsøkonomi. Modellen 
skal dermed bidra til at Statnett har insentiver til å velge riktige løsninger 
samfunnsøkonomisk sett.  

Den økonomiske reguleringen virker også i samspill med et omfattende sett av direkte 
reguleringer. De direkte reguleringene pålegger selskapene en rekke plikter, og 
nettselskapene skal ivareta disse, selv om det i noen tilfeller ikke er bedriftsøkonomisk 
lønnsomt. Når det gjelder systemansvaret, er utøvelsen av systemansvaret regulert 
gjennom krav i systemansvarsforskriften. De direkte kravene skal sikre at Statnett opptrer 
korrekt som systemansvarlig, selv om økonomiske insentiver isolert sett skulle tilsi at 
selskapet prioriterte kun sine egne bedriftsøkonomiske interesser.  

NVE ser samtidig at det kan være noen utfordringer knyttet til systemansvaret. Ved 
utøvelsen av systemansvaret er det viktig at Statnett tar sine beslutninger basert på en 
helhetlig vurdering av kostnads- og nyttevirkninger for alle aktører. I tillegg er det viktig 
at Statnetts vurderinger er grundige og godt begrunnet, for å sikre legitimitet blant berørte 
aktører. NVE ivaretar slike hensyn gjennom oppfølging av systemansvaret. En mer 
detaljert gjennomgang av oppfølgingen av systemansvaret har ikke vært en del av 
arbeidet med denne rapporten, men NVE ser at det kan være behov for å se nærmere på 
hvordan denne oppfølgingen bør utformes fremover. NVE ønsker i lys av dette innspill til 
om det er forhold som gjelder økonomisk regulering av systemansvarlig eller den direkte 
reguleringen av Statnetts utøvelse av systemansvaret det kan være aktuelt å se nærmere 
på.  
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2 Gjennomgang av utvikling i 
Statnetts driftskostnader 

I forbindelse med NVEs gjennomgang av den samlede reguleringen av Statnett, har NVE 
bedt Statnett om en redegjørelse for utviklingen i driftskostnadene for årene 2007-2013. 
Redegjørelsen fra Statnett finnes som vedlegg til denne rapporten. I dette kapittelet 
gjengir vi hovedtrekkene fra Statnetts redegjørelse om kostnadsutviklingen, og beskriver 
funksjonene som redegjørelsen er basert på. Vi viser også utviklingen i kostnader per 
funksjon.  

Gjennomgangen av utviklingen i kostnader omhandler primært selskapets driftskostnader, 
men Statnett viser i sin redegjørelse til en økning i oppgaver både på drifts- og 
investeringssiden. Det samlede aktivitetsnivået i selskapet reflekteres også i utviklingen i 
investeringer som gjennomføres. For å gi et bilde av utviklingen i aktivitetsnivået også 
knyttet til investeringer, viser vi her utviklingen i aktiverte ny- og reinvesteringer, jf. figur 
2. 

 
Figur 2 Investeringer i sentralnettet til Statnett, i løpende milliarder kroner 

 

I forbindelse med den årlige økonomisk rapportering til NVE vil et investeringsprosjekt 
rapporteres som «anlegg under utførelse» inntil det året anlegget settes i drift. Utviklingen 
i anlegg under utførelse er derfor også tatt med i fremstillingen i figuren. I tidligere år har 
aktivitetsnivået vært forholdsvis lavt sammenlignet med 2012-2013. Unntaket er perioden 
da NordNed-kabelen ble bygget og ferdigstilt (2008). Statnett redegjør for at selskapet har 
planlagt og prosjektert mange større og mindre utbyggingsprosjekter i årene fra og med 
2007. Mange av disse er ikke fullført ennå, og vises dermed i linjen «Anlegg under 
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utførelse». Statnett sier i sin redegjørelse at de i 2013 hadde et ønsket nivå på prosjekter 
under gjennomføring. Merk også at Statnetts planer de neste ti årene tilsvarer en 
investeringskostnad på 50-70 mrd kr7 til nettutvikling. Det samlede aktivitetsnivået på 
investeringssiden vil derfor bli værende høyt en lengre periode fremover. 

2.1 Om redegjørelsen fra Statnett 
Statnett har redegjort overordnet for driftskostnadene i selskapet som helhet, og i 
selskapets ulike divisjoner. Videre er det gjort en mer detaljert gjennomgang av årsakene 
til kostnadsutviklingen. I denne sammenheng er utviklingen i kostnader beskrevet per 
funksjon eller oppgave. Funksjonene som omtales er knyttet til et sett av oppgaver som er 
definert i forbindelse med benchmarking av europeiske transmisjonsnettoperatører (TSO), 
e3Grid. Til disse benchmarkingsstudiene ble det definert hvordan kostnader skal 
rapporteres for de respektive funksjonene. Denne inndelingen gir et mer oversiktlig bilde 
av kostnadsutviklingen enn om Statnett skulle rapportert kostnader basert på de enhetene 
som til enhver tid er definert i Statnetts organisasjonskart, ettersom Statnett endrer 
struktur og divisjonsinndeling over tid. 

Statnett viser i sin redegjørelse figurer som fremstiller utvikling i antall årsverk sammen 
med utvikling i lønns- og personalkostnader og andre driftskostnader. NVE gjør 
oppmerksom på at antall årsverk ikke kan sees direkte i sammenheng med utvikling i 
lønns- og personalkostnader slik det er vist i Statnetts figurer. Dette skyldes at antall 
årsverk inkluderer all virksomhet i Statnett, også de årsverkene som aktiveres på 
investeringsprosjekter, mens illustrasjonen av kostnadsutviklingen kun reflekterer lønns- 
og personalkostnader og andre driftskostnader som føres over resultatregnskapet.  

2.2 Sammenhengen mellom funksjoner beskrevet i 
redegjørelsen og Statnetts organisasjon 

I 2013 var Statnett delt inn i følgende divisjoner: 

• Konsernstab 

• Strategi og samfunnskontakt 

• IKT 

• Nettdrift 

• Nettutbygging 

• Kommersiell utvikling 

 

 

Funksjonene som er benyttet som utgangspunkt i gjennomgangen av kostnadsutviklingen 
er: 

                                                      
7 Nettutviklingsplan 2015 
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• Administrativ støtte 

• Planlegger 

• Utbygger 

• Vedlikeholder 

• Systemdrift 

• Markedstilrettelegger 

• Virksomhet utenfor funksjonene 

For å gi et inntrykk av hvor i Statnetts organisasjon de ulike funksjonene utføres, viser vi 
hvor stor andel av hver funksjon som utøves i den respektive divisjon. Andelen er basert 
på lønn- og personalkostnader og andre driftskostnader i 2013, ført over driftsresultatet.   

Konsernstab og konsernsjef

Adm støtte

Strategi og samfunnskontakt

Adm støtte Planlegger

IKT

Adm støtte Vedlikeholder Utbygger Syst.operatør Marked
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2.3 Beskrivelse av funksjonene 
Her beskriver vi kort hva som inngår i de ulike funksjonene. Figur 3 viser de ulike 
funksjonenes andel av driftskostnadene. Funksjonene for administrativ støtte og 
vedlikehold har til sammen nesten 70 prosent av Statnetts samlede driftskostnader i 2013.  

Nettdrift

Vedlikeholder Planlegger Syst.operatør Virk. u/funksjonen

Nettutbygging

Planlegger Utbygger

Kommersiell utvikling

Adm støtte Marked
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Figur 3 Funksjonenes andel av driftskostnadene i 2013 

 

Administrativ støtte 

Funksjonen utøver administrativ støtte i alle divisjonene i Statnett og omfatter ressurser 
som brukes til administrasjon av ansatte, økonomi- og finansfunksjon, juridiske tjenester, 
samfunnskontakt, kommunikasjon, organisasjonsutvikling, strategiarbeid, felles IKT-
utstyr og tjenester, samt ledelse. I følge Statnett er utgifter til konsulenter og eksperter og 
andre ikke-aktiverte kostnader som ikke kan knyttes direkte til de andre funksjonene også 
inkludert i kostnadene knyttet til denne funksjonen. Kostnader under funksjonen gjelder 
også administrativ støtte til utbyggerfunksjonen. Divisjonen Konsernstab utgjør 
hoveddelen av funksjonen.  

Planleggerfunksjon 

Funksjonen utøver oppgaver knyttet til å analysere og planlegge nettutbygging, og 
omfatter interne og eksterne ressurser som tekniske konsulenter, jurister, 
kommunikasjonsrådgivere etc. Funksjonen dekker investeringsprosjekter i en tidlig fase. I 
følge Statnett omfatter dette kostnader fra det tidspunkt et behov er identifisert til det er 
foretatt valg av konsept for å løse behovet, med mindre det er forhold som gjør at 
sannsynlighet for investering er mindre enn 50 prosent. Etter at en investering har passert 
dette stadiet, vil alle kostnader knyttet til prosjektet kostnadsføres slik at disse aktiveres 
som en del av selskapets investeringskostnader i balansen. I tillegg omfatter funksjonen 
kostnader knyttet til forskning og utvikling relatert til oppgaven som TSO og 
koordinering med andre netteiere.   

 

Utbyggerfunksjon 

Denne funksjonens oppgaver er knyttet til å iverksette planene utført av 
planleggerfunksjonen etter at konseptvalget er tatt. Aktiviteter som tilhører denne 

Adm støtte

Vedlikeholder

Planlegger

Utbygger

Syst.operatør

Marked

Virk. u/funksjonen
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funksjonen er knyttet til anbud og anskaffelser av materiell, kontroll og koordinering av 
entreprenører eller egne ansatte og andre forhold knyttet til den tekniske byggingen av 
nett. Utgifter knyttet til valg av trasé, beliggenhet og miljømessig analyser rapporteres 
også som en del av utbyggerfunksjonen.  

I Statnetts redegjørelse fremstår kostnadene knyttet til denne funksjonen som lave. Dette 
skyldes at kostnader knyttet til utbyggingsprosjekter i all hovedsak inngår som en del av 
investeringskostnadene som blir aktivert i balansen. Aktiviteten knyttet til denne 
funksjonen er dermed langt høyere enn det som reflekteres i redegjørelsen.  

Vedlikeholder 

Funksjonen består av planlagt og ikke planlagt forebyggende og gjenopprettende 
vedlikehold av nettet. Statnett opplyser at alle time- og materialkostnader, samt øvrige 
ressurser som går med til å vedlikeholde nettet, er inkludert i kostnadene til denne 
funksjonen. Planlagte tiltak som skal sørge for forsyningssikkerheten og kvaliteten på 
nettet, som for eksempel tilstandskontroll og skogrydding, inkluderes. Kostnader til 
havarier og beredskapstiltak inngår her. I Statnetts organisasjon er denne funksjonen 
hovedsakelig utført i divisjonen Nettdrift (til og med 2013). Statnetts redegjørelse viser at 
oppgavene som inngår i denne funksjonen er knyttet til lednings- og kabelvedlikehold, 
stasjonsvedlikehold, beredskap, IKT og øvrig.  

Systemdriftsfunksjon 

Funksjonen omfatter oppgaver knyttet til å sikre balanse i kraftsystemet i Norge til enhver 
tid. Systemoperatøren utfører feilanalyser og sørger for reserver for regulering av forbruk 
og produksjon dersom det er nødvendig. Funksjonen omfatter også oppgaver knyttet til å 
sørge for den daglige funksjonaliteten i nettet, personell- og utstyrssikkerhet, inklusive 
relevern, driftssikkerhet, samarbeid med tilgrensende netteiere, til- og frakobling av 
komponenter og styring av tredjeparts adgang til nettet. Kostnader knyttet til selve 
utøvelsen av systemansvaret, dvs. kjøp av reserver knyttet til å sikre at kraftsystemet er i 
balanse, inngår ikke i de størrelsene som Statnett viser knyttet til denne funksjonen.  

Markedstilrettelegger 

Funksjonen omfatter oppgaver knyttet til tariffering, kundekontakt og avregning. 
Kostnadene som inngår her er kun til dels omfattet av Statnetts inntektsramme. Kostnader 
knyttet til oppgaver som omfattes av avregningskonsesjonen er ikke en del av 
kostnadsgrunnlaget for inntektsrammen.  

Virksomhet utenfor funksjonene 

Statnett har også noe virksomhet som ikke passer inn under funksjonene som er definert 
ifm. e3Grid. I redegjørelsen har Statnett samlet disse under betegnelsen «Virksomhet 
utenfor funksjonene». Her inngår spesielt kostnader til reservegasskraftverk, utleieavtale 
på deler av Skagerakkablene, inntekter og kostnader knyttet til kundeprosjekter og noe 
øvrig virksomhet. Det er kun kostnader knyttet til reservegasskraftverkene som inngår i 
kostnadsgrunnlaget, og inntektsrammen, til Statnett. Det er få årsverk knyttet til denne 
virksomheten, selve arbeidet utføres av ansatte i andre funksjoner, og den kommenteres 
derfor i liten grad videre i rapporten. 
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2.4 Om kostnadsutviklingen 
Av redegjørelsen fra Statnett fremgår det at de totale driftskostnadene øker fra 2,4 mrd kr 
til 4,2 mrd kr i perioden fra 2007 til 2013. Justert for inflasjon innebærer dette en økning 
på 60 prosent. Redegjørelsen omhandler i hovedsak utviklingen i lønn- og 
personalkostnader og andre driftskostnader (ADK). Disse kostnadene utgjør 38 prosent av 
samlede kostnader i 2013, jf figur 4.  

 
Figur 4 Utviklingen i samlede kostnader, i løpende milliarder kroner 

 
Statnett viser til at selskapet har foretatt en styrt og nødvendig ressursoppbygging for å 
løse sine oppgaver. Behovet for oppbyggingen begrunnes med at forsyningssikkerheten 
utfordres av tilstanden og alderen på nettet, økt utnyttelse av nettet og forventinger om 
ytterligere utnyttelse av nettet i fremtiden. Statnett mener at aktivtetsnivået på 
begynnelsen av 2000-tallet ikke var tilstrekkelig til å ivareta dette.  

I det følgende viser vi utviklingen i lønn- og personalkostnader og andre driftskostnader, 
og illustrerer hvordan disse kostnadene har utviklet seg for de ulike funksjonene knyttet 
til Statnetts oppgaver. Fremstillingen skal gi en oversikt over utviklingen i aktivitetsnivå. 
Det vises til Statnetts redegjørelse for en mer detaljert gjennomgang av utviklingen i 
kostnader knyttet til den enkelte funksjon.  

2.4.1 Utvikling i antall årsverk og lønnskostnader 
Lønn- og personalkostnader inkluderer lønn til ansatte, fordel i arbeidsforhold, andre 
oppgavepliktige godtgjørelser, arbeidsgiveravgift, offentlige refusjoner og andre 
personalkostnader. Heretter kalles disse kostnadene kun lønnskostnader.  

Aktivitetsnivået i Statnett reflekteres blant annet gjennom utviklingen i antall årsverk. 
Figur 5 viser utviklingen i antall årsverk, basert på størrelser fra Statnetts redegjørelse. Vi 
ser at antall årsverk øker fra 622 i 2007 til 1039 årsverk i 2013, en økning på 67 prosent. 
Antall årsverk inkluderer all aktivitet i Statnett, også årsverk knyttet til 
investeringsprosjekter og noe aktivitet som ikke inngår i inntektsrammen. Årsaker til 
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økningen i antall årsverk er økte oppgaver knyttet til investeringsprosjekter, økt 
vedlikehold og beredskap og at en stor andel av arbeidsstaben vil pensjonere seg de 
kommende årene, jf. Statnetts redegjørelse og årsrapporter for perioden.  

 
Figur 5 Utvikling i antall årsverk 

 

Figur 6 viser utviklingen i antall årsverk per funksjon. Nedenfor kommenteres økningen i 
årsverk og Statnetts redegjørelse for hovedårsakene til utviklingen per funksjon. 

Antall årsverk knyttet til administrativ støtte har økt med om lag 70 prosent fra 2007 til 
2013; en jevn økning gjennom hele perioden. Statnett påpeker i redegjørelsen at behovet 
for administrativ støtte har økt betraktelig, som følge av vekst i investeringer og 
videreutvikling av kraftnettet.  

I planleggerfunksjonen øker antall årsverk med om lag 70 prosent gjennom perioden, men 
økningen skjer først i 2011-2013. I hovedsak forklarer Statnett at økningen skyldes en 
vekst i planarbeidet og tidligfaseprosjekter, som følge av økt utbyggingstakt. Det har vært 
økt aktivitet til å lokalisere behovet for nettforsterkninger og videre fra behovsvurdering 
til utvikling av tidligfaseprosjekter. Antall årsverk i utbyggerfunksjonen øker med om lag 
170 prosent fra 2007 til 2013. Kostnader knyttet til funksjonen aktiveres i all hovedsak i 
balansen forbindelse med utbyggingsprosjekter. Statnett viser generelt til økt aktivitet 
knyttet til slike prosjekter. Når det gjelder disse to funksjonene, viser Statnett at mye av 
aktiviteten i begge funksjoner har ligget i samme divisjon og gjerne i samme avdelinger 
og seksjoner. Dette kan medføre at årsverk i noen tilfeller har vært rapportert under 
planlegging og under utbygger i andre. 

Vedlikeholderfunksjonen er klart størst i antall årsverk. Funksjonen øker forholdsvis jevnt 
gjennom hele perioden og har en vekst på om lag 60 prosent fra 2007 til 2013. Selv om 
den prosentvise veksten er blant den laveste av alle funksjonene, er tilveksten av antall 
årsverk klart størst, med en økning på 133 årsverk. Statnett forklarer utviklingen med at 
det over en lengre periode var lav aktivitet knyttet til vedlikehold av nettet. 

Antall årsverk knyttet til systemoperatør har økt med om lag 40 prosent i perioden. 
Statnett forklarer økningen med vekst i releplanlegging og feilanalyse, økt 
oppgavemengde på landssentralen, europeisk regulering og krav i beredskapsforskriften 
og systemansvarsforskriften.  
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Antall årsverk knyttet til funksjonen markedstilrettelegger øker primært på slutten av 
perioden, og har en vekst på om lag 60 prosent. Statnett forklarer at økningen skyldes 
gjennomføring av markedsanalyser og mulighetsstudier knyttet til fremtidige 
mellomlandskabler. Videre viser Statnett til en styrking av kundehåndtering og 
oppfølging av utenlandshandelen.  
 

 
Figur 6 Utvikling i utførte årsverk per funksjon 

 
I 2013 har Statnett rapportert samlede lønnskostnader på 970 mill kr. Av disse er 388 mill 
kr knyttet til egne arbeider på investeringsprosjekter. Dette utgjør en fordeling på 60/40 
mellom resultat- og balanseførte lønnskostnader.  

Figur 7 viser utvikling i lønn som føres over driftsresultatet per funksjon. Denne er ikke 
direkte sammenlignbar med figur 6 som også viser årsverk knyttet til aktiverte kostnader. 
I figur 7 velger vi å ikke vise utbyggerfunksjonen, ettersom lønnskostnader i denne 
funksjonen i all hovedsak aktiveres. Utviklingen i lønn ført over driftsresultatet øker 
prosentuelt mest i planleggingsfunksjonen i perioden, med 220 prosent. Videre er det en 
tilnærmet dobling av lønnskostnader for både vedlikeholder og administrativ støtte. 
Spesielt var det en relativt stor økning fra 2010 til 2011 i begge disse funksjonene.  
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Figur 7 Utvikling i lønnskostnader ført over driftsresultatet per funksjon, i løpende millioner kroner 

 

Figur 8 viser utviklingen i lønnskostnader per årsverk for Statnett. Disse lønnskostnadene 
inkluderer også kostnader som aktiveres i balansen og samsvarer dermed med utførte 
årsverk. I 2013 er det gjennomsnittlige lønnsnivået i Statnett på 934 tusen kroner. 
Gjennom perioden fra 2007 til 2013 har lønnskostnadene per årsverk økt med 36 prosent. 
NVE bemerker til sammenligning at kraftsektoren har hatt en omtrent tilsvarende 
lønnsvekst i samme periode8.   

 

 
Figur 8 Utvikling i lønnskostnader per årsverk for Statnett samlet, i løpende kroner 

 

                                                      
8 Jf. SSB Tabell: 07219: Lønnsindekser, etter næring (SN2007) 
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2.4.2 Andre driftskostnader 
I tillegg til lønns- og personalkostnader, omfatter Statnetts driftskostnader 
kostnadspostene: lokaler og eiendom, transport, data og tele, serviceavtaler data/tele, 
reparasjoner og vedlikehold, utstyr og materiell, konsulenter / kjøp av tjenester, 
kompetanse, reisekostnader, kontorkostnader, forsikringer og skade og øvrige 
driftskostnader. Denne typen kostnader samles under betegnelsen «Andre 
driftskostnader». Videre viser vi utviklingen i disse kostnadene samlet og per funksjon. 
Også her gjelder at kostnadene som omtales, er kostnader som føres over driftsresultatet, 
og ikke kostnader direkte knyttet til investeringsprosjekter. 

Figur 9 viser utviklingen i postene som utgjør andre driftskostnader for hele Statnett. Vi 
ser at disse samlet sett har økt fra 443 mill. kr i 2007 til 1042 mill kr i 2013, en økning på 
135 prosent. Kjøp av tjenester utgjør den største andelen av andre driftskostnader. 
Andelen har også økt gjennom perioden Statnett redegjør for, og vi viser utviklingen i 
denne posten i eget avsnitt under.  

Videre utgjør kostnader knyttet til reparasjon, vedlikehold, utstyr og materiell en stor 
andel. Kostnader til reparasjoner mv. er kostnader som i hovedsak er knyttet til 
vedlikehold av nettanlegg. Slike kostnader vil av naturlige årsaker variere en del fra år til 
år, blant annet som følge av uforutsette hendelser og periodevis vedlikehold. Vi går derfor 
ikke nærmere inn på disse kostnadene her, men viser til Statnetts redegjørelse for en 
gjennomgang av årsakene til utviklingen i disse.  

For de øvrige kostnadspostene vist i Figur 9, tilsier Statnetts redegjørelse at 
kostnadsutviklingen generelt er knyttet til at aktivitetsomfanget har økt. Vi viser til 
Statnetts redegjørelse for en omtale av utviklingen i disse. 

 
Figur 9 Andre driftskostnader, utvikling i postene for Statnett totalt, i løpende millioner kroner 
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Figur 10 viser utviklingen i andre driftskostnader per funksjon. Vi ser at en stor andel av 
disse kostnadene tilhører de to store funksjonene for vedlikehold og administrativ støtte. 
Vi velger å ikke vise utbyggerfunksjonen, av samme årsak som i figur 7 for 
lønnskostnadene. Vi viser til Statnetts redegjørelse for en forklaring om utviklingen per 
funksjon.  

 
Figur 10 Utvikling i andre driftskostnader per funksjon, i løpende millioner kroner 

 

2.4.3 Kjøp av tjenester 
For å få et bilde av totale driftskostnader knyttet til innsatsfaktorer, viser vi i figur 11 
utviklingen i lønnskostnader til egne ansatte og kjøp av tjenester gjennom perioden for 
Statnett. Disse innsatsfaktorene er ikke direkte sammenlignbare da kjøp av tjenester 
inkluderer mer enn bare konsulenttjenester, samt at timelønnen til konsulenter inkluderer 
et påslag for «overhead»-kostnader, samt et inntjeningselement. I 2013 ble det 
kostnadsført 326 mill kr på kjøp av tjenester og 582 mill kr på lønnskostnader til egne 
ansatte etter fradrag for arbeid på egne investeringsprosjekter, mot henholdsvis 84 og 280 
mill kr i 2007. I løpet av perioden har driftskostnader knyttet til kjøp av tjenester økt nær 
dobbelt så mye som driftskostnader knyttet til lønn til egne ansatte.  
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Figur 11 Utvikling i lønnskostnader og kjøp av tjenester i Statnett som føres over driftsresultatet, i 
millioner kroner 

 
Videre viser vi utviklingen i kjøp av tjenester per funksjon i figur 12.  
Utbyggerfunksjonen inngår ikke i figuren, ettersom svært lite av kostnadene knyttet til 
denne funksjonen føres som en driftskostnad. Vi ser at det har vært stor vekst i alle 
funksjonene. Målt i prosent er veksten størst i funksjonene for vedlikehold og 
systemoperatør, disse øker begge med 480 prosent.  

 
Figur 12 Utvikling i kjøp av tjenester per funksjon, i løpende millioner kroner 
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2.5 Oppsummering 
Statnett begrunner i hovedsak kostnadsutviklingen med økt aktivitet, til dels som følge av 
nye oppgaver og økt investeringsomfang, men også som følge av at aktiviteten på enkelte 
områder var for lav i årene frem til 2007.  NVE ser at dette er momenter som bidrar til å 
forklare at selskapets kostnader har økt i perioden 2007-2013. NVE har videre merket seg 
at Statnett i redegjørelsen viser til at selskapet har iverksatt tiltak for å redusere 
kostnadsveksten fremover9.  

Gjennomgangen har gitt økt innsikt i kostnadsutviklingen hittil. Basert på erfaringene fra 
arbeidet med gjennomgang av Statnetts redegjørelse, mener NVE at det vil være 
hensiktsmessig om Statnett utarbeider en redegjørelse for kostnadsutviklingen på jevnlig 
basis. En jevnlig redegjørelse vil bidra til bedre innsikt i kostnadsutviklingen og årsakene 
til denne. I kapittel 3 beskriver vi hvordan en fast redegjørelse bør utformes. 

  

                                                      
9I den vedlagte redegjørelsen er tidshorisonten for effektivitetsforbedringen satt til 2016. Statnett 
har siden redegjørelsen gitt informasjon om at foretaket har besluttet å utvide tidsfristen for 
ambisjonen til 2018. Statnett opplyser at bakgrunnen for utvidelsen er oppkjøp av 
sentralnettsanlegg pga. implementering av tredje elmarkespakke i norsk lovgivning. 
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3 Forslag til videre oppfølging av 
Statnetts kostnadsutvikling 

NVE mener, som omtalt i kapittel 2, at det vil være hensiktsmessig at Statnett redegjør 
jevnlig for utviklingen i selskapets kostnader. Et viktig formål med en slik tilnærming er å 
sikre kontinuerlig innsikt i hvordan kostnadene utvikler seg. NVE mener at denne 
innsikten sikres best ved å se aktivitetsnivå og kostnadsutvikling i sammenheng over tid.  

Innsikt i kostnadsutviklingen vil være et viktig informasjonsunderlag også med tanke på 
at det er krevende å gjennomføre sammenlignende analyser av Statnetts virksomhet. En 
jevnlig og hyppig redegjørelse for kostnadsutvikling kan være et godt supplement til de 
sammenlignende analysene som benyttes. NVE foreslår i denne sammenheng at Statnetts 
redegjørelse også omfatter informasjon om forventet kostnadsutvikling fremover i tid. 
Informasjon om forventet kostnadsutvikling vil være et viktig virkemiddel for å vurdere 
om utvikling i aktivitetsnivå og kostnader står i forhold til hverandre over tid. Videre kan 
fremlegging av slik informasjon bidra til økt kostnadsbevissthet hos selskapet.  

I tillegg til NVEs behov for informasjon med tanke på økonomisk regulering av Statnett, 
vil rapporteringsløsningen NVE foreslår også gi omverdenen bedre innsikt i 
kostnadsutviklingen. Statnett har en betydelig rolle som systemansvarlig nettselskap, og 
selskapets virksomhet har stor betydning for alle nettkunder.  NVE mener at åpenhet 
rundt kostnadsutvikling og aktivitetsnivå er viktig med tanke på forutsigbarhet for 
nettkundene, samt troverdighet og legitimitet knyttet til Statnetts virksomhet.  

I de nedenstående punktene skisserer vi hva slags informasjon vi mener bør fremgå av en 
kostnadsrapport fra Statnett. Før et endelig rapporteringsformat besluttes, ønsker vi 
innspill fra Statnett, nettkunder og bransjeorganisasjoner om hva en slik redegjørelse bør 
inneholde. Vi viser til forordet for omtale av frister mv. for innsending av innspill. 

3.1 Utforming av fast redegjørelse 
Redegjørelsen bør legges frem som en rapport fra Statnett. Rapporten bør publiseres. 
NVE mener det kan være hensiktsmessig at redegjørelsen legges frem hvert annet år, 
eksempelvis i forbindelse med at Nettutviklingsplan legges frem for høring.  

Første rapport bør legges frem i 2016. Denne rapporten legges frem som en prøveordning, 
for å vurdere hvordan en fast rapport best kan utformes fra og med 2017. 

NVE mener at en fast redegjørelse bør omfatte alle kostnader. Vi foreslår derfor at også 
investeringskostnader inkluderes i redegjørelsen. Generelt vil en redegjørelse for 
utviklingen i investeringskostnader være nyttig informasjonsunderlag med tanke på 
forståelsen av aktivitetsnivået i selskapet. Videre mener NVE at det er behov for økt 
innsikt i kostnadene knyttet til det enkelte investeringsprosjekt. En viktig forutsetning i 
utformingen av den økonomiske reguleringen av Statnett er knyttet til at alle nett-tiltak er 
gjenstand for konsesjonsbehandling. Med utgangspunkt i dette skal i prinsippet alle 
investeringer som Statnett gjennomfører være samfunnsmessig rasjonelle. I denne 
forbindelse mener NVE at det er viktig at også sluttsummen for det enkelte prosjekt er 
redegjort for, og at denne sees i sammenheng med kostnadsanslag som var lagt til grunn i 
forbindelse med konsesjonsprosessen.  
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3.2 Forslag til innhold i fast redegjørelse 
Rapporten bør utarbeides slik at den gir en oversikt over både historisk kostnadsutvikling 
og forventet kostnadsutvikling fremover. NVE mener at det vil være hensiktsmessig å 
illustrere kostnadene i et 10-års perspektiv, slik at utviklingen over de fem foregående år 
samt de fem kommende årene (inkludert det året rapporten utarbeides) vises.  

Statnett finansierer investeringer gjennom obligasjonslån på børs og internasjonale 
låneprogrammer. I denne forbindelse må det gjøres en nærmere vurdering av mulige 
utfordringer knyttet til publisering av informasjon om forventet kostnadsutvikling.  

Der det skal redegjøres for historisk kostnadsutvikling, bør redegjørelsen hovedsakelig 
fokusere på de siste to årene (dvs. den perioden som ikke er dekket av forrige 
kostnadsrapportering). Redegjørelsen bør også omfatte en omtale av eventuelle avvik 
mellom det som i tidligere rapporter er presentert som forventet utvikling og den faktiske 
utviklingen. Det samme gjelder eventuell endringer i forventet utvikling, dersom 
forventet utvikling endres fra én rapport til den neste. 

3.2.1 Informasjon på selskapsnivå 
På selskapsnivå bør rapporten inneholde følgende informasjon; 

- Illustrasjon av historisk og forventet utvikling i totale kostnader, på selskapsnivå. 
Kostnadsinndelingen i figur 4 i denne rapporten benyttes som utgangspunkt.  

- Illustrasjon av historisk og forventet utvikling i lønnskostnader og kjøp av 
tjenester. Illustrasjonen i figur 11 i denne rapporten kan benyttes som 
utgangspunkt. 

- Illustrasjon av historisk utvikling i andre driftskostnader fordelt på de ulike 
kostnadstyper. Inndelingen i figur 9 i denne rapporten benyttes som 
utgangspunkt. 

- En tekstbeskrivelse av årsakene til observert og forventet kostnadsutvikling på 
selskapsnivå. Informasjonen bør i denne sammenheng gi en beskrivelse av 
historisk og forventet utvikling i aktiviteter og oppgaver, og eventuelle endringer 
i disse.  

- Illustrasjon av historisk og forventet utvikling i aktiverte investeringer, fordelt på 
ny- og reinvesteringer, samt «anlegg under utførelse». Illustrasjonen i figur 2 i 
denne rapporten kan benyttes som utgangspunkt. 

- En tekstbeskrivelse av hvilke tiltak som er reflektert i de respektive summene for 
investeringer det enkelte år. For mindre tiltak kan det gis en samlet redegjørelse 
på et egnet detaljeringsnivå, eksempelvis fordelt på regioner. Større tiltak 
identifiseres enkeltvis. Over tid må det redegjøres for eventuelle avvik mellom 
årets aktiverte investeringer og prognoser vist i tidligere rapporter.  

- Beskrivelse av historisk og forventet utvikling i selskapets saldo for mer-
/mindreinntekt. Beskrivelsen bør inkludere forhold som har påvirket historisk 
utvikling og forventes å påvirke fremtidig utvikling, herunder en redegjørelse for 
selskapets planer for å styre saldoen mot null over tid. 
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- Beskrivelse av Statnetts organisasjon, funksjonene som rapporteringen bygger på 
samt sammenhengen mellom divisjoner og funksjoner, jf. kapittel 2.2 i denne 
rapporten. 

- Illustrasjon av hvor stor andel den enkelte funksjon utgjør av Statnetts 
virksomhet, jf. figur 3 i denne rapporten.  

3.2.2 Informasjon per funksjon  
Redegjørelsen bør vise et samlet bilde av historisk utvikling per funksjon i følgende, jf. 
figurene 6, 7, 10 og 12 i denne rapporten: 

- Antall årsverk 

- Lønnskostnader 

- Kjøp av tjenester 

- Andre driftskostnader, eksl. kjøp av tjenester 

For alle disse figurene skal informasjonen inkludere kostnader knyttet til aktiviteter som 
balanseføres. 

Videre bør redegjørelsen inneholde en mer detaljert gjennomgang per funksjon: 

- En tekstbeskrivelse av historisk utvikling og forventede endringer i aktivitetsnivå 
og oppgaver.  

- En mer detaljert gjennomgang av historisk kostnadsutvikling. I gjennomgangen 
kan kostnadsinndelingen fra den foreliggende redegjørelsen fra Statnett benyttes 
som utgangspunkt, slik at redegjørelsen for kostnadsutvikling knyttes opp mot de 
ulike oppgavene som de respektive funksjonene utfører.  

3.2.3 Investeringsprosjekter 
Rapporten bør inneholde utfyllende informasjon om investeringer som er aktivert siden 
forrige rapport. For større tiltak skal rapporten inneholde følgende informasjon: 

• Prosjektregnskapet for tiltaket. I tilfeller der prosjektet omfatter en kombinasjon 
av ny- og reinvestering, må det også redegjøres for hvilke summer som er 
aktivert som hhv. ny- og reinvestering.  

• Prosjektregnskapet bør suppleres med en skriftlig redegjørelse for hva kostnadene 
har vært anslått til i forbindelse med kraftsystemutredninger og 
konsesjonssøknad, samt årsakene til at endelig investeringskostnad eventuelt 
avviker fra disse anslagene.  For større reinvesteringer som ikke har vært 
gjenstand for ny konsesjonsbehandling skal det redegjøres for kostnadsanslag i 
forbindelse med opprinnelig konsesjonssøknad og senere kraftsystemutredninger, 
samt årsakene til at endelig investeringskostnad eventuelt avviker fra disse 
anslagene. 

For mindre tiltak kan det gis en samlet redegjørelse, eksempelvis fordelt på regioner, for 
hvilke summer som er aktivert hvert år. Det må synliggjøres hva som er aktivert som hhv. 
ny- og reinvestering. 
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Vedlegg – Regelverk og andre 
referanser 
Energiloven: LOV-1990-06-29-50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, 
fordeling og bruk av energi m.m. 

Energilovsforskriften: FOR-1990-12-07-959 om produksjon, omforming, overføring, 
omsetning og fordeling av energi m.m 

Delegering av myndighet: FOR-2006-08-23-993 om delegering av myndighet til Norges 
vassdrags- og energidirektorat etter energiloven 

Kontrollforskriften: FOR-1999-03-11-302 om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer 

Avregningsforskriften: FOR-1999-03-11-301 om måling, avregning og samordnet 
opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester 

Systemansvarsforskriften: FOR-2002-05-07-448 om systemansvaret i kraftsystemet 

Avregningskonsesjonen: Vedtak av 11.12.2014, ref. NVE 201405056-5 

Systemansvarskonsesjonen: Konsesjon for å utøve systemansvaret i det norske 
kraftsystemet, vedtak av 17.12.2012, ref: NVE 201206463-3 

e3Grid2012: “E3GRID2012 – European TSO Benchmarking Study”, Frontier Economics, 
Consentec og Sumicsid 
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Gjennomgang av kostnadsutviklingen i Statnett SF 

Statnett SF har i perioden 2007-2013 foretatt en styrt og nødvendig ressursoppbygging for å 
løse sitt samfunnsansvar. Dette har medført kostnadsvekst i foretaket. En rekke forhold har 
nødvendiggjort denne ressursoppbyggingen, herunder økt driftsomfang knyttet til 
behovene for økt beredskap og vedlikehold på et høyt utnyttet og aldrende nett. Også på 
prosjektsiden er Statnett forventet å vesentlig øke sitt aktivitetsnivå, og har realisert en 
mangedobling i investeringsnivå gjennom perioden. Dette har naturlig krevd en vesentlig 
styrking av foretakets plan, prosjekterings og byggherreressurser. Statnetts virksomhet er i 
sin helhet konsentrert rundt rollen som TSO og foretaket har ingen virksomhet som ikke 
følger naturlig av dette. 

Innledning 

NVE ba i brev av 3. februar 2014 om en gjennomgang av kostnadsutviklingen som har vært i 
Statnett SF i perioden 2007-2013. 
 
En slik gjennomgang ble annonsert av NVE i kjølvannet av e3GRID benchmarkingen høsten 2013, 
som konkluderte med at Statnett fortsatt er en av Europas mest kostnadseffektive TSOer. Samtidig 
påpekte NVE at Statnetts kostnadsvekst i femårsperioden 2007-2011 var høyere enn 
gjennomsnittet i målingen. 
 
Statnett har vært inne i en periode hvor foretaket har sett at aktivitetsnivået som foretaket hadde på 
begynnelsen av 2000-tallet ikke lengre var tilstrekkelig for å ivareta nasjonal forsyningssikkerhet. 
Forsyningssikkerheten utfordres av tilstanden og alderen på nettet, økt utnyttelse av nettet, samt 
forventninger om ytterligere utnyttelse av nettet i fremtiden. Samtidig har flere av TSOene i 
sammenligningen blitt liberalisert senere enn Statnett. Det vil si at de er inne i en fase med 
kostnadsreduksjon, som ofte følger i en periode etter en liberalisering. Det er en trend i målingen at 
avstanden mellom de mest effektive, deriblant Statnett, og de mindre effektive TSOene reduseres. 
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Dette kan være et uttrykk for at selskapene som ble liberalisert først har vært inne i en fase hvor 
man ser at noe av kostnadsreduksjonene som fulgte etter liberaliseringen ikke gir en bærekraftig 
utvikling. 
 
En sentral forutsetning som må vektlegges når man skal vurdere kostnadsutviklingen i Statnett, er 
at dette har vært en styrt utvikling. Statnett har i rapporteringsperioden systematisk og planmessig 
bygget opp den leveringsevne som foretaket i nær forståelse med OED, NVE og kraftmarkedets 
aktører har hatt behov for, for å sørge for velfungerende system- og markedsløsninger, samt 
akseptabel forsyningssikkerhet i dag og i fremtiden. Tre sentrale elementer i dette oppdraget har 
vært. 
 

- Økt innsats på vedlikehold og beredskap på et aldrende nett 
I kjølvannet av liberaliseringen av energisektoren og innføring av insentivregulering av 
nettvirksomheten i Norge, på 1990-tallet, ble det fokus på kostnadsreduksjoner. Dette medførte 
at vedlikehold av anlegg og investeringer i Statnett ble holdt på et minimumsnivå. I løpet av 
perioden 2007-2013, har Statnett sett at det lave investerings- og vedlikeholdsnivået ikke 
kunne videreføres  
Sentralnettet i Norge er klart aldrende og kombinasjonen av nødvendig vedlikehold og 
oppgradering til høyere spenningsnivåer har medført en landsdekkende innsats for å hente inn 
det betydelige vedlikeholds- og investeringsetterslepet som utviklet seg. Samfunnets krav til 
sikker kraftforsyning har også økt vesentlig, noe som ytterligere har vært dimensjonerende for 
beredskapsevnen Statnett forventes å inneha for å effektivt kunne iverksette korrigerende 
tiltak. 

 

- Gjennomføring av en betydelig mengde tiltak i sentralnettet med stor samfunnsmessig 
betydning  
Prosjekter som Sima-Samnanger, Ørskog Sogndal, Ofoten-Balsfjord, Østre og Vestre korridor, 
SK4 og nye mellomlandsforbindelser er eksempler på store prosjekter som enten er kritiske for 
forsyningssikkerheten i de respektive regioner eller har vesentlig betydning for kraftsystemet, 
ny-fornybar satsningen eller verdiskaping. En samtidig gjennomføring av flere store prosjekter, 
en situasjon som vil vedvare i lengre tid, har stilt betydelige krav til oppbygging av kapasitet og 
kompetanse både i egen organisasjon og i leverandørmarkedet. Samfunnets mange ulike krav 
til denne type utbyggingsvirksomhet har også utviklet seg betydelig siden forrige store 
utbyggingsperiode på 80 og 90 tallet. Statnett har således hatt et behov for, i løpet av relativt 
kort tid, å mangedoble sin gjennomføringskapasitet for å håndtere en betydelig 
prosjektportefølje som har bragt foretaket til dagens investeringsnivå på 6-8 milliarder kroner pr 
år.  
 

- Evne til å håndtere et bredt anlagt sett med nye krav til Statnett og foretakets virksomhet 
I sum er dette en betydelig driver av behov for tunge tekniske og administrative ressurser. Ulike 
og konkrete eksempler på dette er:  

 

- Funksjonaliteten i Kraftsystemet er under stadig utvikling og stiller store krav til Statnetts 
styringssystemer. Dette gjelder spesielt på IKT-siden som sammen med systemansvarlig 
må integrere tung forståelse av kraftsystemet, teknologisk utvikling/FoU, IKT og 
markedsdesign. Eksempler på viktige drivere her er utviklingen av et smartere nett, behov 
for bedre handelsløsninger, datautveksling i kraftsystemet (datahub), økt innslag av ikke 
regulerbar ny-fornybar kraft, økt utveksling mot utlandet, endret produksjons– og 
forbruksmønster, samt økte kvalitetskrav fra sluttbrukerne. 

- Samfunnet har vesentlig styrket sitt fokus på å beskytte seg mot sårbarhet i kritisk 
infrastruktur. I tillegg til fokus på beredskap i driften er det også her kommet en rekke nye 
krav for eksempel til EMP sikring og video-overvåking av Statnetts stasjoner.  

- Helse, miljø og sikkerhet. Kraftbransjen har historisk en statistikk som viser et nivå for 
alvorlige personskader og dødsfall knyttet til drift- og utbyggingsvirksomhet som er 
uakseptabel etter dagens standard. Dersom historisk skadefrekvens hadde blitt videreført i 
byggingen av neste generasjon sentralnett frem mot 2030, så ville det ha medført et antall 
dødsfall og alvorlige skader for Statnett og foretakets leverandører. Samtidig er det en 
realitet at Statnetts virksomhet vedvarende vil medføre en lang rekke farlige 
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arbeidsoperasjoner. Statnett har derfor en klar ambisjon om at foretaket skal bli den 
ledende TSO i Europa i samarbeid med foretakets leverandører for å oppnå et akseptabelt 
nivå, som tilsvarer den standard som man finner innen norsk petroleumsnæring. 
Ambisjonene om å bedre HMS standarden i kraftbransjen deler Statnett med kraftbransjen 
forøvrig.  Dette medfører et bredt anlagt handlingsprogram gjennom hele prosjektforløpet 
fra konseptvalg til byggefase og gjennom driftsfasen.  

- Samfunnets krav til innhold i og gjennomføring av konsesjonsprosesser for tiltak i nettet er 
også vesentlig utviklet, for å styrke ivaretagelsen av alle interessenter. Dette er en 
nødvendig utvikling, men stiller helt nye krav til hvordan man for eksempel skal klare å 
praktisk forvalte rettighetene til de mange ulike grunneiere til hvert berørte tomteareal 
gjennom et mangeårig konsesjons- og prosjektforløp. Kravet til ressurser, kompetanse og 
systemstøtte er omfattende på dette området.  

- Lov om offentlig anskaffelser sikrer en anskaffelsesprosess med høy grad av integritet, 
men stiller også en rekke ulike krav for hvordan denne type anskaffelser skal gjennomføres 
og dokumenteres, og derav krav til høy kompetanse til de medarbeidere som jobber med 
entreprisekontrakter både kommersielt, teknisk og juridisk.  

- Offentleglova, som Statnett er underlagt, medfører økte krav til dokumentstyring og –
forvaltning. Antall daglige innsynsbegjæringer kan være betydelig, noe som båndlegger en 
betydelig andel tid fra både saksbehandlere og ledere. 

- EU har utviklet seg til å bli den sentrale premissgiver for regelverksutforming og regulering 
i Europa. Samtidig er norsk vannkraft i en særstilling hva gjelder både funksjon og i vår 
tilnærming til verdiskapning. For å sikre at norske interesser ivaretas har Statnett i nær 
forståelse med OED, NVE og kraftmarkedets aktører investert i en betydelig ressursbase 
for å kunne følge de mange ulike og kompliserte regulatoriske prosessene i EU. 

Dette er et utvalg av viktige eksempler på drivere av behov for kapasitet, kompetanse og 
systemverktøy. 

 
Det er også viktig å se ønsket om at det skal foretas en bredt anlagt og rask ressursoppbygging i 
sammenheng med at Norge har vært inne i en sterk økonomisk fase. 
Samtidig har Statnett vært opptatt av å opprettholde vår kostnadseffektivitet, noe den nylig 
konkluderte benchmarkingen ga en klar indikasjon på at foretaket hadde lykkes med.   
I en vurdering av kostnadsutviklingen i Statnett er det viktig å være oppmerksom på at; 

- Statnett investerer for betydelige beløp. Foretakets anskaffelser følger regelverket for offentlige 
anskaffelser og konkurransen rundt våre forespørsler er sterk. 

- Lønnskostnadene i Statnett har vokst i perioden, men lønnsutviklingen er i tråd med 
sammenlignbare grupper i samfunnet og Statnett er ikke lønnsledende.  

- "Statnettmodellen" er en optimal og kostnadseffektiv modell for å finansiere sentralnettet. 
Statnett kan totalfinansiere et omfattende utbyggingsprogram og oppnår betingelser i det 
internasjonale lånemarkedet som er vesentlig bedre enn andre finansieringsalternativer med 
unntak kun av direkte finansiering over statsbudsjettet. I den betydelige vekstfase foretaket nå 
er inne i representerer dette store verdier. Forutsigbarhet i regulering og tilførsel av nødvendig 
egenkapital fra eier i kombinasjon med at Statnett har opprettholdt sin kostnadseffektivitet har 
bidratt til dette. En negativ utvikling av disse faktorene alene eller i kombinasjon kunne medført 
økte finansieringskostnader. 

- I en sammenligning mellom vekst i aktivitetsnivå og vekst i administrative støttefunksjoner i 
perioden 2009-2013 har veksten i aktivitetsnivå vært på ca. 250 %, mens veksten i 
administrative støttefunksjoner har vært på 50 %.  

- Statnett har god budsjettdisiplin og har overholdt sine budsjetter i hele rapporteringsperioden. 
 
Den norske sentralnettstariffen er lav i europeisk sammenheng. Samtidig representerer utviklingen 
av neste generasjon kraftsystem en betydelig vekst i driftskostnader og investeringer. For så langt 
mulig å dempe denne kostnads- og tariffeffekten har Statnett som mål å bli 15 % mer 
kostnadseffektiv, med bakgrunn i 2013, innen utgangen av 2016. Dette er et bredt anlagt 
effektivitetsprogram, "15 % Programmet", som inkluderer blant annet; 

- En omorganisering av konsernet for å samle fagmiljøer, sikre bedre ressursutnyttelse i ytre 
drift, stordriftsfordeler, og effektiv samhandling, og samtidig foreta en avveining mellom tiltak i 
nettet, markedsløsninger og IKT løsninger. Herunder tilrettelegging for synergier og 
stordriftsfordeler ved overtagelse av de nettanlegg som følger av implementeringen av EUs 
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3dje elmarkedsdirektiv. Statnett er godt i gang med å omfordele 100 årsverk fra drifts – og 
administrasjonsoppgaver til prosjektsiden.  

- En grundig gjennomgang av Statnetts prosjektportefølje for å vurdere hvorvidt utvalgte tiltak i 
nettet kan sløyfes eller utsettes. Sydvestlinken er et konkret eksempel på et større tiltak som 
ble kansellert som følge av en slik vurdering. 

- En raskere og mer effektiv prosjektgjennomføring, samtidig organisert på en måte som gir rom 
for bedrede betingelser fra leverandørmarkedet. 

- En mer effektiv utvikling av foretakets tekniske standarder og spesifikasjoner som gir et styrket 
grunnlag for effektiv anleggsforvaltning i et livsløpsperspektiv. 

 
I tillegg til økt kostnadseffektivitet, skal dette legge grunnlaget for at foretaket også får en sterk 
score når neste benchmarking gjennomføres, og sikre at Statnett opprettholder samfunnets og 
kraftmarkedsaktørenes tillit til at foretakets virksomhet er kostnadseffektivt organisert og drevet. 
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1 Om Statnetts svar 

NVE ber i brev av 3.2.2014 om informasjon om kostnader og årsverk fordelt på divisjoner og 
funksjonene fra e3GRID-benchmarkingen. Detaljeringsnivå for rapporteringen ble videre diskutert 
på eget møte 14.3.2014.  

I dette notatet vil utviklingen i kostnader og bemanning i Statnett forklares med bakgrunn i 
funksjonene fra e3GRID-benchmarkingen. I tillegg vises utviklingen per divisjon og den enkelte 
divisjon sin andel av funksjonene. Alle kostnadstall er i løpende kroneverdi. Årsverk er definert som 
gjennomsnitt antall over året.  

Den etterfølgende gjennomgangen starter med å se på utviklingen totalt for Statnett, samt en 
gjennomgang av organiseringen av foretaket per 2013. Deretter følger en gjennomgang av 
utviklingen i de enkelte funksjonene. Videre sees det på utviklingen i virksomhet som ikke dekkes 
av e3GRID-funksjonene, før notatet avsluttes med besvarelse av spørsmål som ikke dekkes ellers i 
notatet. 

 

Funksjoner 

 Vedlikeholdsfunksjon 

 Administrativ støttefunksjon 

 Planleggerfunksjon 

 Utbyggerfunksjon 

 Systemdriftsfunksjon 

 Markedstilrettelegger 

 

2 Totale driftskostnader for Statnett 

Her vises utviklingen i kostnadene til Statnett i perioden 2007 til 2013. 

2.1 Utvikling fordelt på kostnadstype 

I figuren nedenfor vises totale driftskostnader i Statnett fordelt på kostnadstyper. I perioden 2007-
2013 har kostnadene steget fra 2,4 mrd. kroner til 4,2 mrd. kroner. Fremstillingen viser at det har 
væt vekst i flere kostnadstyper, men veksten har vært størst i andre driftskostnader (ADK) og 
avskrivninger.  
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Utviklingen er i hovedsak drevet av to forhold; behov for oppgradering og utvikling av sentralnettet i 
Norge, og presserende behov for vedlikehold av anleggsmassen.  

Den første driveren har medført at pågående og planlagte investeringer har økt i perioden. Dette 
synliggjøres ved antall prosjekter under konsesjonsbehandling og utbygging, samt investerte 
kroner.  

2007: -  Statnett SF hadde tre større nettinvesteringer og reservegasskraftverk under bygging 
 -  Tre større investeringsprosjekter var under konsesjonsbehandling 
 
I perioden 2007-2012 har foretaket planlagt og prosjektert mange store og mindre 
investeringsprosjekter. Dette har medført at faktiske investeringer i perioden fremstår lavere enn 
hva aktivitetsnivået kunne tilsi. I 2013 har Statnett derimot kommet opp på et ønsket 
investeringsnivå på prosjekter under gjennomføring.  

2013: -  Tre større investeringsprosjekter idriftsatt  
 - Seks større investeringsprosjekter, alle med forventede investeringskostnader på over en 

milliard kroner, under gjennomføring 
 - Seks større investeringsprosjekter til konsesjonsbehandling hos myndighetene. I tillegg til 

disse seks ble det i 2013 sendt konsesjonssøknad på to mellomlandsforbindelser; en til 
Tyskland og en til England 

 - I 2013 var også tre store IKT-prosjekter under gjennomføring; fornyelse av Statnetts 
driftssentralsystem, nytt regulerings- og markedssystem og datanett for styring av 
kraftsystemet. 

 

Den andre driveren, vedlikeholdsbehov, har medført at ressurser brukt til vedlikehold av nettet har 
økt i perioden, jf. utviklingen i vedlikeholdsfunksjonen under. 

I tillegg har nye oppgaver og/eller krav til markedstilrettelegging (inklusive avregningsansvarlig) og 
systemoperatør medført vekst. Økt bevissthet og krav knyttet til beredskap, sikkerhet og HMS har 
også påvirkning på kostnader til planlegging og drift av kraftnettet. 
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2.2 Utvikling per funksjon 

I figuren under vises utvikling i påvirkbare driftskostnader for Statnett fordelt på funksjoner. Statnett 
har særskilt fokus på påvirkbare driftskostnader, da disse anses å kunne påvirkes på kort sikt. 

Påvirkbare driftskostnader er definert som lønns- og personalkostnader (eksklusive pensjoner) 
fratrukket verdi av egne arbeider belastet investeringsprosjekter og andre driftskostnader fratrukket 
andre driftsinntekter. Andre driftsinntekter er i hovedsak inntekter som i sin natur har preg av 
kostnadsrefusjoner, men som regnskapsmessig må behandles som driftsinntekt. Eksempler er 
forsikrings- og havarirefusjoner, kundeoppdrag / arbeid for andre og leieinntekter fra utleie av 
Skagerakkablene til Energinet.dk. Ved beregning av Statnetts inntektsramme kommer disse 
inntektene til fradrag når kostnadsgrunnlaget fastsettes. 

 

Figuren viser at påvirkbare driftskostnader har økt fra i overkant av 600 MNOK til 1 480 MNOK i 
perioden. Statnett har størst ressursbruk innenfor vedlikehold og administrativ støtte. Figuren viser 
også at det er disse funksjonene som har størst vekst i perioden. Vedlikeholdsfunksjonen øker fra 
254 MNOK til 529 MNOK, og administrativ støtte øker fra 187 MNOK til 446 MNOK i perioden. 

2.3  Organiseringen av Statnett og utvikling per divisjon 

Statnett er organisert i divisjoner. Under følger en oversikt over disse og en kort beskrivelse av 
oppgaver i den enkelte divisjon per 2013: 

Divisjon    Oppgave 

Konsernstab: Sikre enhetlig konsernstyring og tjenesteleveranser 
gjennom sentrale stabs- og fellesfunksjoner 

Strategi og samfunnskontakt:  Utvikle strategi, kommunisere løsninger, samt 
planlegge og utvikle byggeprosjekter av sentralnett 
frem til konseptvalg 

 IKT:   Drifte og utvikle IKT-tjenester og tilhørende 
infrastruktur 
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Nettdrift:  Utøve systemansvaret, ivareta eierskapet til 
nettanlegg, samt sørge for høy tilgjengelighet og 
effektiv beredskap 

Nettutbygging:  Prosjektere og bygge sentralnettanlegg 

Kommersiell utvikling:  Sørge for et effektivt kraftmarked, følge opp kunder 
og fordele tariffkostnader 

 

I figuren under vises utviklingen i påvirkbare driftskostnader i foretaket fordelt på divisjon.  

 

 

Under vise utviklingen i antall årsverk i Statnett fordelt på divisjon. 

 



Dok. id:   Side: 10/29 

 

3 Nærmere om vedlikeholdsfunksjonen 

Vedlikeholdsfunksjonen består av planlagt og ikke planlagt preventivt og korrektivt vedlikehold av 
nettet. Havariprosjekter er inkludert. Alle time- og materialkostnader, samt øvrige ressurser som 
går med til å vedlikeholde nettet er inkludert i kostnadene for denne funksjonen. Planlagte tiltak 
som skal sørge for forsyningssikkerheten og kvaliteten på nettet, som for eksempel tilstandskontroll 
og skogrydding, inkluderes her. Det vises videre til punkt 2.15 i Cost reporting guiden i e3-
Grid2012-benchmarkingen for nærmere definisjon. 

Alle driftskostnader som er rapportert under denne funksjonen inngår i kostnadsgrunnlaget for 
inntektsrammen til Statnett. 

3.1 Kostnader til vedlikeholdsfunksjonen fordelt på oppgaver 

I figuren under vises utviklingen i påvirkbare driftskostnader fordelt på oppgaver for 
vedlikeholdsfunksjonen i perioden. 

 

Det historisk lave vedlikeholdet fram til starten av denne perioden har medført at Statnett, i likhet 
med mange andre virksomheter i bransjen, hadde et betydelig etterslep på vedlikehold ved 
inngangen til perioden. Havariet på Oslofjordkabelen var et eksempel hvor ikke tilstrekkelig 
vedlikehold ble argumentert fra NVE. I tillegg har utnyttelsen av nettet økt. Et anstrengt nett gir 
også behov for økt preventivt vedlikehold for å unngå feil og utfall. Videre krever aldrende nett økt 
vedlikehold. I sum har dette medført økte kostnader til vedlikeholdsfunksjonen i perioden. 

Veksten i kostnader til ledning- og kabel fra 2007 til 2008 kan forklares med at NorNed-kabelen ble 
satt i drift i 2008. Det har også vært en vekst fra 2010 grunnet ny beredskapsstrategi kabel.  

Veksten i ordinært vedlikehold i perioden etter 2008 har i stor utstrekning kommet innenfor 
stasjoner. Stasjonsanleggene til NorNed-kabelen medfører noe økte driftskostnader til 
stasjonsvedlikehold. Videre kjøpte Statnett Hafslund Nett sine sentralnettstransformatorer i 2011. 
Dette ga isolert sett en vekst i lønns- og driftskostnadene på 6 MNOK i 2011, 17 MNOK i 2012 og 
15 MNOK i 2013. I tillegg har kostnader til drift- og vedlikehold av vern- og kontrollanleggene økt 
fra 10 MNOK i 2007 til 34 MNOK i 2013. Økte revisjoner, tilsyn og dokumentasjonskrav har også 
medført økte kostnader i perioden. 

3.1.1 Havarikostnader 

I figuren nedenfor spesifiseres kostnader til havarier. Havarikostnadene er netto etter 
havarirefusjoner.  
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I perioden 2008-2010 kommer havarikostnadene hovedsakelig fra havari på kabel over ytre 
Oslofjord (2008 og 2009) og havari på NorNed-kabelen i 2010. I 2011-2013 kommer det meste av 
havarikostnadene fra stasjonshavarier. 

3.1.2 Beredskap 

Beredskapskostnader består av beredskapsavtale med Statnett Transport, kostnader med 
beredskapstiltak ytre Oslofjord i 2012 og 2013, andre beredskapsavtaler og beredskapsøvelser 
knyttet til sjøkabler, administrasjon av beredskapsarbeidet og ressurser brukt til oppfølging og 
etterlevelse av beredskapsregler. 

 

Beredskapsavtalen med Statnett Transport omfattet i 2007 beredskap knyttet til landtransport og 
sjøtransport for kraftforsyningen i Norge med Elektron II og landgående utstyr. Fra og med juni 
2008 er også sjøkabelberedskap med Elektron inkludert i beredskapsavtalen. Beredskapstiltak ytre 
Oslofjord gjelder legging og heving av beredskapskabel som av forsyningssikkerhetsmessige 
hensyn var nødvendig pga. forsinkelser i leveranser fra leverandøren i ytre Oslofjordprosjektet. 
Kabel og ledningsberedskap omfatter særskilte beredskapsavtaler på NorNed og Skagerak 
kablene fra 2012, samt at det ble gjennomført en offshore beredskapsøvelse i 2013. Det har videre 
vært brukt mer ressurser til oppfølging og etterlevelse av beredskapsregler gjennom perioden, 
delvis som følge av nye krav. Statnett har ikke skilt ut alle kostnader til beredskapstiltak og –arbeid, 
og spesifiseringen inkluderer derfor ikke alle beredskapskostnader. Det er for eksempel opprettet 
beredskapslagre som ikke er spesifisert. Disse kostnadene ligger hovedsakelig under stasjons-, 
lednings- og kabelvedlikehold. 
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3.1.3 Vedlikehold kabler 

I lys av havariene på kablene i ytre Oslofjord og på NorNed ble det i 2010 besluttet ny strategi for 
kabelberedskap. Strategien medfører intensivering av vedlikehold og overvåkning av kablene. 
Dette har medført økte kostnader til vedlikehold av kablene fra 2010. Utviklingen er vist i figuren 
under. Kostnadene representerer gjerne større operasjoner, og kan derfor variere fra år til år. 
Kostnadsnivået bør derfor sees på som et snitt over en 3-5 års periode.   

 
 

3.2 Vedlikeholdsfunksjonen fordelt på kostnadstype 

 

Figuren over viser at det har vært en vekst i lønns- og personalkostnadene som følger veksten i 
antall årsverk. En underliggende driver til utviklingen av kostnader til vedlikeholdsfunksjonen er at 
Statnett i en lengre periode har hatt lite vedlikehold og reinvesteringer i nettet.  

3.2.1 Fordeling av andre driftskostnader 

I figuren under spesifiseres utviklingen i kostnadselementene i andre driftskostnader. 

 



Dok. id:   Side: 13/29 

 

 

I figuren ser vi at det særlig er kostnader til "Reparasjon, vedlikehold", "Utstyr, materiell" og "Kjøp 
av tjenester" som øker. Veksten i disse kostnadene er knytte til økt ressursbruk til beredskap, 
vedlikehold og reparasjoner. Dette gjelder innenfor både stasjons- og ledningsanlegg. Idriftsettelse 
av NorNed og den ovennevnte skjerpede beredskap og økte overvåkning og vedlikehold av 
sjøkabler etter de store kabelhavariene har medført at kostnader til preventivt vedlikehold på kabler 
har økt. I tillegg medførte selve havariene høye kostnader i perioden 2008-2010, som vist under 
pkt. 2.2.1, både relatert til havari på ytre Oslofjordkabelen i 2008 og havari på NorNed-kabelen i 
2010.  

I 2009 ble det gjort en avsetning på 62,5 MNOK knyttet til en forventet kostnad med en 
incentivordning i forhold til tilgjengelig kapasitet på NorNed-kabelen som nederlandske 
myndigheter satte som en betingelse for konsesjon. Avsetningen viste seg å være for høy og 
endelig kostnad ble justert til 16 MNOK ved en reversering av for mye avsatt i 2011. Dette gir 
negative øvrige driftskostnader i 2011. 

3.3 Utviklingen i vedlikeholdsfunksjonen fordelt på divisjon 

Under følger utviklingen i påvirkbare driftskostnader for funksjonen fordelt på divisjon. 
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I neste figur vises utviklingen i antall årsverk brukt i vedlikeholdsfunksjonen fordelt på divisjon. 

 

 

4 Nærmere om kostnader til administrativ støttefunksjon 

Funksjonen omfatter administrativ støtte i alle divisjoner (ikke bare konsernstab) og inneholder 
ressurser som brukes til administrasjon av ansatte, finansfunksjon, juridiske tjenester, 
samfunnskontakt, kommunikasjon, organisasjonsutvikling, strategiarbeid, felles IKT-utstyr og 
tjenester, samt ledelse. Det vises videre til punkt 2.17 i Cost reporting guiden i e3-Grid2012-
benchmarkingen. 

Alle driftskostnader som er rapportert under denne funksjonen inngår i kostnadsgrunnlaget for 
inntektsrammen til Statnett. 

En sentral driver for kostnader til administrativ støtte er totalt antall ansatte. Ressursbruken 
innenfor administrative støttefunksjoner må øke når aktiviteten for øvrig i foretaket øker. Økt 
aktivitet innenfor nettutbygging/investeringsaktiviteter øker blant annet behov for støtte til 
anskaffelser, juridiske tjenester, regnskap og finansiering. Videre øker behovet for 
samfunnskontakt. Utbygging av infrastruktur for overføring av energi er omstridt, jf. 
Hardangerutbyggingen. Flere prosjekter under planlegging og bygging gir derfor behov for økt 
ressursbruk til samfunnskontakt og kommunikasjon slik at Statnett kan realisere sitt oppdrag på en 
mest mulig effektiv måte.  

Antall ansatte i Statnett har økt fra 622 til 1039 i perioden. Det har vært en betydelig vekst i 
aktiviteten knyttet til investeringer og videreutvikling av kraftnettet, noe som påvirker behovet for 
administrativ støtte. Et eksempel på dette er at antall inngående fakturaer i perioden har økt med 
90 %, fra 30 000 i 2007 til 56 000 fakturaer i 2013.  

Figuren under viser at påvirkbare kostnader i administrative støttefunksjoner siden 2009 har hatt en 
lavere vekst enn aktivitetsnivået i foretaket. Aktivitetsnivået er definert som summen påvirkbare 
kostnader og investeringer i foretaket. Bakgrunnen til at det er tatt utgangspunkt i 2009 er at 
Statnett i 2007 og 2008 hadde to store enkeltinvesteringer, NorNed og reservegasskraftverkene, 
under bygging. Dette gjør at investeringsnivået disse to årene ikke er representative som 
utgangspunkt eller mål for omfanget av prosjektaktivitet i Statnett. Økt prosjektaktivitet kan i tillegg 
til omfang som beskrevet tidligere illustreres ved at investeringsnivået har økt fra ca. 1 mrd. NOK i 
2009 til over 6 mrd. NOK i 2013, et historisk høyt nivå som forventes å vedvare i en lengre periode 
fremover.   
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4.1 Kostnader til administrativ støtte fordelt på oppgaver 

 

Figuren viser at kostnader til administrativ støtte har økt fra 187 MNOK til 446 MNOK i perioden. 
Det har vært en vekst innenfor alle områder i perioden, men størst vekst har vært innenfor IKT-
støtte og eiendomsdrift. Kostnadene til eiendomsdrift i 2013 kan forklares ved flyttekostnader og 
leiekostnader knyttet til nytt hovedkontor i Nydalen, samt at man hadde kostnader til leie av lokaler 
på Smestad i en overlappende periode etter flyttingen. I 2014 vil kostnadene til leie av lokaler på 
Smestad og i Nydalen bortfalle, tilsvarende ca. 45 MNOK. 

IKT tjenester inkluderer maskin- og programvare og IKT tjenester som benyttes av ansatte i 
Statnett, samt funksjonen for dokumenthåndtering og -forvaltning. Økt antall brukere, samt drift og 
vedlikehold av flere systemer medfører økt ressursbruk. Videre er det på slutten av perioden økt 
ressursbruk innen IKT-støtte pga. flytting til nytt hovedkontor. Infrastruktur og brukernes IKT-utstyr 
på hovedkontoret er nå nytt, og det forventes derfor lavere kostnader i en 3-5 årsperiode fremover 
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inntil utstyret gradvis forventes å måtte oppgraderes. I perioden har det også vært en styrking av 
dokumenthåndtering og dokumentstyring i Statnett. Dette både av dokumentasjonshensyn og for å 
tilfredsstille krav gitt i offentleglova. Det har i tillegg vært en styrking av IKT-sikkerheten i foretaket, 
blant annet for å tilfredsstille beredskapskrav.  

Det har vært en vekst i kostnader til kommunikasjon og samfunnskontakt i perioden. Det er brukt 
mer ressurser til håndtering av økt medietrykk i forbindelse med investeringsprosjekter, og for å 
synliggjøre og tydeliggjøre Statnett sin rolle i samfunnet. Videre har det vært økt internasjonal 
myndighets- og samfunnskontakt, spesielt rettet mot Brussel og EU, i tillegg til økt fokus mot 
nordisk samarbeidsstruktur. Kostnader til strategiarbeid har økt noe i perioden, og har 
sammenheng med både et vesentlig utbyggingsoppdrag, en mer krevende driftssituasjon og økte 
forventninger bl.a. fra EU. I sum har kostnader med samfunnskontakt og strategi økt fra 16 MNOK i 
2007 til 46 MNOK i 2013.  

4.2 Utviklingen i administrative støttefunksjoner fordelt på kostnadstype 

Figuren under viser utviklingen i kostnader i administrative støttefunksjoner i perioden fordelt på 
kostnadstype. Det har vært en vekst i antall årsverk som har medført økte lønns- og 
personalkostnader, samt økning i andre driftskostnader. 

 

Lønn- og personalkostnadene vokser fra 85 MNOK i 2007 til 166 MNOK i 2013. Veksten i perioden 
skyldes økt aktivitet i foretaket. I perioden 2007-2013 har bemanningen og aktiviteten knyttet til 
Statnetts samlede virksomhet økt, inklusive utbygger- og planleggingsfunksjonene. Dette krever at 
antall årsverk og ressursbruk til administrative støttefunksjoner også må øke. 

4.2.1 Fordeling av andre driftskostnader 

I figuren under vises utviklingen i kostnadselementene i andre driftskostnader. De kommenterte 
postene er de samme som kommentert ovenfor.  
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I figuren ser vi at veksten i kostnader til "Lokaler, eiendom" og "Kjøp av tjenester" er størst i 
perioden. 

Kostnader til "Lokaler, eiendom" øker på grunn av økt plassbehov. I 2010 øker leiekostnader på 
grunn av at Statnett leier ytterligere lokaler for å dekke plassmangel på hovedkontoret. I 2013 øker 
kostnader til leie av lokaler ytterligere på grunn av leiekostnad til nytt hovedkontor i Nydalen. I 2014 
er hovedkontoret i Nydalen eid av Statnett SF, og kostnader til "Lokaler, eiendom" vil derfor gå ned 
med ca. 45 MNOK i 2014.  

Data og serviceavtaler øker i perioden på grunn av vekst i antall brukere og antall systemer.  

Forsikringskostnadene øker i takt med økt anleggsmasse og økt antall ansatte. 

Øvrige driftskostnader øker fra 9 MNOK i 2007 til 26 MNOK i 2013. Det har vært en økning i 
sponsor- og kommunikasjonskostnader fra 4 MNOK i 2007 til 11 MNOK i 2013, en post som vil 
reduseres fremover da sponsorkontrakter ikke er forlenget. I 2012 og 2013 har det hhv vært 5 
MNOK og 10 MNOK i regnskapsmessige effekter fra ikke effektive valutasikringer på prosjekter 
som ikke tilfredsstiller krav til sikringsbokføring i balansen. 

Kjøp av tjenester 
Kjøp av tjenester øker fra 28 MNOK til 93 MNOK i perioden. 

Det har vært størst vekst i kjøp av tjenester i IKT støttefunksjoner.  

- Det har vært gjennomført flere tidligfase IKT-prosjekter som har gitt økt kjøp av tjenester 
- Flytting av arkiv/dokumentforvaltning til Nydalen har medført en økning i kjøp av tjenester med 

ca. 6 MNOK i 2012 og 2013 
- Som nevnt over har det vært en styrking av dokumentstyring og –håndtering i perioden. Økt 

bemanning til dette har hovedsakelig vært dekket opp med innleie  
- Forberedelse av felles IKT-løsninger ved flytting til Nydalen har medført økt kjøp av tjenester i 

2012 og 2013 

I perioden har også kjøp av tjenester til kommunikasjon og samfunnskontakt økt. Fra 2,4 MNOK i 
2007 til 10 MNOK i 2013.  

I 2012 og 2013 var det en økning i kjøp av tjenester med hhv 4 og 9 MNOK i forbindelse med 
forbedrings- og effektiviseringsprosjekter innenfor regnskap, økonomi og virksomhetsstyring. 
Prosjektene er avsluttet og kostnadene reduseres derfor fra 2014. 

I perioden er det økt kjøp av tjenester i anskaffelsesfunksjonen for å dekke opp bemanningsbehov. 
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I 2009 var det kostnader til tjenester knyttet til utredning av fremtidig hovedkontor. 

4.3 Utvikling i administrative støttefunksjoner fordelt på divisjon 

 

Over vises utviklingen i påvirkbare driftskostnader bruk til administrativ støtte fordelt på divisjon. 

 

 

Figuren over viser hvordan utviklingen i antall årsverk i funksjonen fordeler seg på de ulike 
divisjonene. 
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5 Nærmere om Planleggerfunksjonen 

Planleggerfunksjonen analyserer og planlegger nettutbygginger. Planleggerfunksjonen dekker 
tidligfase investeringsprosjekter fra et behov identifiseres til konsept er valgt. I tillegg dekker 
funksjonen forskning og utvikling. Det vises videre til punkt 2.10 og 2.11 i Cost reporting guiden i 
e3-Grid2012-benchmarkingen. 

Når det er overveiende sannsynlig at et prosjekt skal gjennomføres, aktiveres prosjektets 
kostnader som investeringskostnader i balansen. På ordinære nettprosjekter starter Statnett 
aktivering når konseptvalg er tatt. I e-3Grid2012-benchmarkingen er det definert at selve 
nettutbyggingen først starter når alle nødvendige tillatelser er gitt.  

Alle driftskostnader som er rapportert under denne funksjonen inngår i kostnadsgrunnlaget for 
inntektsrammen til Statnett. 

5.1 Kostnader til planlegging fordelt på oppgaver  

Figuren under viser utviklingen i driftskostnader i planleggerfunksjonen i perioden. 

 

Av figuren fremgår det at det i perioden har vært en vekst i ressursbruk til planarbeid og 
tidligfaseprosjekter, inkludert mellomlandskabler, og FoU. Den generelle veksten er knyttet til et 
betydelig økt antall tidligfaseprosjekter. 

I figuren under vises det at det både har vært en vekst i lønns- og personalkostnader og i andre 
driftskostnader. Det har også vært en vekst i antall årsverk. Det har vært en større vekst i antall 
ansatte enn det som reflekteres i lønnskostnadene. Dette skyldes at en del av lønnskostnadene i 
funksjonen aktiveres som investeringskostnader i balansen ihht prinsippene som angitt over. 

Figuren viser en jevn vekst i kostnadene over tid, med unntak av 2011 og 2012. I disse to årene er 
det vesentlige kostnader knyttet til mellomlandskabler. I 2011 overtar Statnett SF de delene av 
NorGer-prosjektet (et sekundært prosjekt om sjøkabel til Tyskland) som er av verdi for Statnett SFs 
tysklandsprosjekt, NordLink. I 2012 reduseres netto kostnader for NordLink-prosjektet da partneren 
i Tyskland kjøper seg inn i prosjektet. Fra 2013 reduseres driftskostnadene til mellomlandskabler 
ytterligere. Dette skyldes at det aktiveres kostnader som investeringer i balansen for 
tysklandskabelen fra desember 2012 og for englandskabelen fra mai 2013. 
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5.2 Utvikling i Planleggerfunksjon fordelt på kostnadstype 

 

Som naturlig følge av økt utbyggingsaktivitet i foretaket har det i perioden vært en vekst i 
planarbeidet og tidligfaseprosjekter. Det har vært økt aktivitet knyttet til å definere lokalisering av 
behovet for nettforsterkninger og videre fra behovsvurdering til utvikling av tidligfaseprosjekter. Det 
er disse aktivitetene som står for den største delen av funksjonens vekst i lønns- og 
personalkostnader i perioden. 

 

Figuren over viser utviklingen i elementene i andre driftskostnader for planleggerfunksjonen. I 
perioden som undersøkes er det særlig "Kjøp av tjenester" som øker mye. Bakgrunnen for dette er 
at det har vært behov for å sette ut tjenester, analyser og undersøkelser til eksterne for å sikre en 
balansert intern ressursoppbygging. Det ble gjennomført havbunnsundersøkelser for tysklands- 
(2011) og englandskabelen (2012) i perioden. Dette medførte kostnader på hhv 35 MNOK og 47 
MNOK. Kostnadene er hovedsakelig fordelt på "Kjøp av tjenester" og "Utstyr, materiell". "Utstyr, 
materiell" har en topp i 2011. Dette skyldes den ovennevnte overdragelsen av innhold fra NorGer til 
NordLink-prosjektet. 
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5.3 Utvikling i planleggerfunksjonen fordelt på divisjon 

Under vises det hvordan utviklingen i påvirkbare driftskostnader i planleggerfunksjonen fordeler 
seg på divisjon. 

 

I figuren under fremgår utvikling i antall ansatte i funksjonen fordelt på divisjon. 

 

 

6 Nærmere om Utbyggerfunksjonen 

Det påløper beskjedne driftskostnader innen utbyggerfunksjonen. I 2013 var det om lag 20 MNOK. 
Mesteparten av kostnadene til utbyggingsprosjekter blir aktivert som investeringer. Årlig variasjon i 
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kostnader har i hovedsak tekniske forklaringer knyttet til timeføring etc, samt noen 
forbedringsprosjekter. Vi går derfor ikke nærmere inn på å forklare disse kostnadene. 

Alle driftskostnader i funksjonen inngår i kostnadsgrunnlaget for inntektsrammen til Statnett. 

Det er imidlertid viktig å se investeringsnivået i Statnett i sammenheng med kostnadsutviklingen, 
spesielt knyttet til administrative støttefunksjoner. Økt aktivitet innenfor investeringsprosjekter 
medfører økt behov for systemer, prosedyrer og administrativ oppfølging. Fremover vil det også 
medføre økte kostnader til vedlikehold, da anleggsmassen forventes å øke med opptil 10-15 % 
basert på de utbyggingsplaner som foreligger frem til og med 2018. 

Investeringsnivået har økt betydelig i perioden, i takt med økt utbyggingsportefølje, og Statnett er 
nå på ønsket årlig investeringsnivå. Gjennomføringen skal være kostnadseffektiv, og prosjekter 
følges opp enkeltvis, med spesiell fokus knyttet til de store prosjektene. Dette er det tidligere 
oversendt informasjon om.  

 

7 Nærmere om Systemoperatørfunksjonen 

Systemoperatøren skal sørge for at det er balanse i kraftsystemet i Norge til enhver tid. 
Systemoperatøren utfører feilanalyser og sørger for reserver for regulering av forbruk og 
produksjon dersom det er nødvendig. Videre sørger systemoperatøren for den daglige 
funksjonaliteten til nettet, personell- og utstyrssikkerhet, inklusive relevern, driftssikkerhet, 
samarbeid med tilgrensende netteiere, til- og frakobling av komponenter og styring av tredjeparts 
adgang til nettet. Det vises videre til punktene 2.06 til 2.09 i Cost reporting guiden i e3-Grid2012-
benchmarkingen. 

Alle driftskostnader som er rapportert under denne funksjonen inngår i kostnadsgrunnlaget for 
inntektsrammen til Statnett. 

 
I figuren over ser vi at det i perioden både har vært en vekst i ressursbruken knyttet til drift av 
sentraler og driftsplanlegging. I disse kostnadene ligger også kostnader med vern og feilanalyse, 
og kostnader knyttet til drift og utvikling av IKT-systemer som benyttes i systemoperatørfunksjonen. 
Det siste er blant annet systemer for overvåking og styring av kraftnettet og sikring av balansen 
mellom produksjon og forbruk i kraftsystemet. Funksjonens IKT-kostnader inkluderer også drift og 
forvaltning av en landsdekkende IKT infrastruktur. Dette innebærer blant annet dublert 
vernkommunikasjon for alle kraftledninger, dublert fjernstyringskommunikasjon til alle Statnetts 
transformatorstasjoner, omfattende systemvernsamband, samt driftstelefon til alle 
sentralnettstasjoner. I tillegg har vi datautveksling (elcom) med mange netteiere og 
kraftprodusenter og antallet har økt i perioden. 
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I perioden har det vært en modernisering av IKT-systemene som støtter systemoperatørfunksjonen 
i Statnett. Det har vært behov for mer omfattende og komplekse drifts- og markedssystemer. Det 
har også vært behov for økt kapasitet og forbedret samband på grunn av økte beredskapskrav til 
redundans og oppetid. 

I perioden har det vært en vekst i kostnader knyttet til releplanlegging og feilanalyse. Det har også 
vært økt oppgavemengde på landssentralen. Det har videre vært økte oppgaver i tilknytning til 
europeisk regulering. Krav i beredskapsforskriften har medført økt ressursbruk i perioden. Fra og 
med 2013 medfører siste endring i systemansvarsforskriften en økning på 14 årsverk. Disse 
årsverkene får først full effekt i 2014. 

 

I figuren over vises veksten i kostnader og årsverk i funksjonen. 

 

I figuren vises utviklingen i elementene i andre driftskostnader i perioden. Veksten i andre 
driftskostnader skyldes hovedsakelig større krav og økt oppgavemengde i drift og utvikling av IKT-
systemene. Det er spesielt kostnader til "Data/Tele/serviceavtaler" og "Kjøp av tjenester" som har 
vokst i perioden.  
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"Data/Tele/serviceavtaler" vokser på grunn av at økt volum og mer utstyr medfører dyrere 
serviceavtaler knyttet til IKT-infrastrukturen. Det har også vært en vekst i kostnader med 
serviceavtaler knyttet til drift- og markedssystemene til Statnett.  

"Kjøp av tjenester" øker i perioden på grunn av at ansatte i Statnett deltar i IKT-prosjekter, og at 
konsulenter leies inn for å gjøre driftsoppgaver. Dette gjøres for å sørge for at kompetansen som 
bygges i prosjektene beholdes i Statnett, og for at de ansatte skal kjenner de nye systemene når 
de implementeres. Det er også økt bruk av innleide konsulenter til forvaltning av IKT-systemene, 
som har økt i volum. Utvidet beredskap og kompetanseutvikling hos leverandører på våre system 
har også medført økt ressursbruk på konsulenter i perioden. 

7.1 Utvikling i systemoperatørfunksjonen fordelt på divisjon 

I figuren under er utviklingen i påvirkbare driftskostnader for systemoperatørfunksjonen fordelt på 
divisjon. 

 

Under vises utviklingen i antall ansatte i systemoperatørfunksjonen fordelt på divisjoner. 
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8  Nærmere om Markedstilretteleggerfunksjonen 

Funksjonen Markedstilrettelegger inkluderer kostnader til tariffering, kundekontakt og avregning. I 
tillegg finnes kostnader som sorterer under avregningskonsesjonen til Statnett her. Dette er 
virksomhetsområdene; balanseavregningen, ediel, elsertifikater, opprinnelsesgarantier og utvikling 
av en sentral datahub.  

Disse områdene er ikke inkludert i kostnadsgrunnlaget for inntektsramme for Statnett, men skal 
ihht konsesjonsvilkårene hente inn gebyrinntekter for å dekke kostnadene, gitt effektiv drift. 
Funksjonen inneholder også kostnader knyttet til markedsutvikling. 

Virksomheten knyttet til avregningskonsesjonen var tidligere lagt til divisjonen for kommersiell 
utvikling. Etter omorganiseringen i 2014 ligger denne virksomheten i divisjonen Drift- og marked. I 
rapporteringen til NVE er denne virksomheten, etter avtale med NVE, rapportert som 
kraftomsetning, for å skille den fra annen virksomhet som ikke er inkludert i den økonomiske 
reguleringen av Statnett. 

 

Figuren over viser utviklingen i driftskostnader i funksjonen i perioden. Av figuren fremgår det at det 
i perioden har vært en vekst i ressursbruk til tariffering og kundekontakt og til markedsutvikling. 
Svingningene som vises hos avregningsansvarlig i perioden er ikke uttrykk for svingninger i 
ressursbruk, men svingninger i balanseavregningens dekning av systemdriftskostnader og i 
gebyrinntektene. I perioden har det imidlertid vært en økning i oppgavene og ressursbruken til 
avregningsansvarlig gjennom at Statnett har blitt registeransvarlig for den svensk-norske 
elsertifikatordningen. I tillegg har Statnett fått ansvar for å utvikle en sentral datahub for innsamling 
av kundedata i forbindelse med innføring av smarte målere hos alle sluttbrukere i Norge. 

I figuren under vises utviklingen i lønns- og personalkostnader og i andre driftskostnader, samt 
utviklingen i antall årsverk. 
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I figuren fremgår det at ressursbruken har vært relativt konstant i 2007-2009. I 2010 og 2011 ble 
det gjennomført en del markedsanalyser og mulighetsstudier knyttet til mulige fremtidige 
mellomlandskabler. Siden 2010 har det også vært en styrking av kundehåndteringen og 
oppfølgingen av utenlandshandelen. 

Videre kan veksten i perioden etter 2010 forklares med noen spesifikke prosjekter. 

- Flytbasert markedsklarering; målsetninger om mer effektiv flaskehalshåndtering i nettet.  
2 MNOK i 2013.  

- NorNed handelsprosjekt; innføring av implisitt auksjon på NorNed. 3 MNOK i 2010,  
4 MNOK i 2011 og 1 MNOK i 2012. 

- Felles tariffering av sentral- og regionalnett; på oppdrag fra NVE. 5 MNOK i 2012 og  
1 MNOK i 2013. 

- Markedskobling i Nord-Vest Europa. 4 MNOK i 2012 og 10 MNOK i 2013. 
- Nordisk balanseansvarlig 2 MNOK i 2011, 2 MNOK i 2012 og 2,5 MNOK i 2013.  
- Effektivt sluttbrukermarked Kraft / utvikling av datahub; på oppdrag fra NVE. 4 MNOK i 2012. 

De to siste er prosjekter som hører til under avregningsansvarlig. 
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I figuren over fremgår det at veksten i andre driftskostnader i funksjonen hovedsakelig har kommet 
som kjøp av tjenester i forbindelse med de ovennevnte prosjektene. I 2012 og 2013 er det også en 
vekst i øvrige driftskostnader. Dette skyldes medlemskontingent i Entso-e. I 2013 er det også en 
vekst knyttet til serviceavtaler data/tele i balanseavregningen. 

8.1 Utvikling i markedstilretteleggerfunksjonen fordelt på divisjon 

 

Figuren over viser utviklingen i påvirkbare driftskostnader  

 

Over vises utviklingen i antall ansatte i markedstilretteleggerfunksjonen fordelt på divisjon. 
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9 Virksomhet som ikke er inkludert i de øvrige funksjonene 

Det er også noe virksomhet som ikke er dekket av funksjonene som er definert i e3GRID-
benchmarkingen. Dette er særlig kostnader med reservegasskraftverkene og noe øvrig virksomhet. 
Videre er inntekter og kostnader fra kundeprosjekter samt utleieavtale på deler av 
Skagerakkablene til Energinet.dk ikke inkludert i ovenstående funksjoner. Utviklingen i kostnader 
og inntekter for disse områdene er vist i figuren under.  

Av disse virksomhetene inngår kostnadene relatert til reservegasskraftverkene i 
kostnadsgrunnlaget for inntektsrammen. De andre virksomhetene er kommersiell virksomhet, og 
rapporteres som øvrig virksomhet i rapporteringen til NVE. Kommersiell virksomhet er ikke 
kjernevirksomhet for Statnett. Den er residualvirksomhet som oppstår fordi noen etterspør 
kompetanse som er i selskapet, samtidig som det er kapasitet til å møte etterspørselen. Det er ikke 
egne enheter i Statnett som gjennomfører denne type aktivitet. All slik virksomhet utføres og 
håndteres regnskapsmessig i den delen av nettvirksomheten til Statnett hvor kompetansen er. I 
forbindelse med rapportering til NVE skilles kostnader og inntekter ut gjennom at disse kan spores 
via egne prosjektkoder. 

 

Utleie av Skagerakkablene gjelder inntekter og kostnader knyttet til Energinet.dk sin leie av 
Skagerakkablene. Arbeid for andre gjelder salg av tjenester i form av bygge-, reparasjons- eller 
driftsoppdrag knyttet til Statnett sin kjernevirksomhet. Omfanget av slike kundeoppdrag er vanligvis 
beskjedent og oppstår hovedsakelig i den tidligere nettutbyggingsdivisjonen, og da i forbindelse 
med egne investeringsprosjekter som berører anlegg som andre eier. I den nye organiseringen av 
Statnett vil arbeid for andre hovedsakelig falle inn under divisjonen Bygg og anlegg. Virksomhet 
som er vist som ikke regulert virksomhet i figuren under gjelder kostnader til uregulert virksomhet 
som ikke er del av ovennevnte aktiviteter. Eksempel på slike kostnader er eieroppfølging av Lyse 
Sentralnett AS. 

10 Øvrige spørsmål 

NVE ber om en redegjørelse for hvilke verdier som ligger til grunn for Andre på området øvrig 
virksomhet i foretakets balanse per 31.12.2012 i eRapp. I den nevnte posten er 16 MNOK 
tilhørende den delen av Skagerak-kablene som leies ut til Energinet.dk. Resterende er knyttet til 
fjerningsforpliktelser på reservegasskraftverkene. 
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NVE ber videre om en orientering om endringer som er planlagt i organisasjonen fra og med 2014, 
og en redegjørelse for hvilke divisjoner som har ansvaret for å ivareta de ulike 
funksjonene/oppgavene etter omorganiseringen, samt eventuelle forventede endringer i antall 
årsverk per funksjon/oppgave etter omorganiseringen.  
 
Statnett har fra januar 2014 omorganisert foretaket. De nye divisjonene og deres oppgaver er: 
 
  
Divisjon:     Oppgaver:  
Teknologi og utvikling    Planlegge sentralnettet og utvikle prosjekter 

 
Bygg og anlegg     Gjennomføre byggeprosjektene 

 
Drift og marked  Utøve systemansvaret og sikre et velfungerende 

kraftmarked. Ivareta eierskapet til nettanlegg og 
sørge for høy tilgjengelighet og effektiv beredskap 

  
Informasjons- og     Drifte og utvikle IKT-tjenester og tilhørende  
kommunikasjonsteknologi   infrastruktur 
   

 
Strategi og kommunikasjon  Utvikle strategi, kommunisere løsninger, følge opp 

kunder og fordele tariffkostnader 
 

Konsernstab  Sikre enhetlig konsernstyring og tjenesteleveranser 
gjennom sentrale stabs- og fellesfunksjoner 

 
Europa*  Ivareta konsernansvar for EU og Entso-e 
 

*Europa er ikke en egen divisjon, men en foretaksovergripende aktivitet som i den nye 
organiseringen har en felles styring.  

 

Organisasjonsendringen forventes ikke å endre på årsverk per funksjon. Omorganiseringen er gjort 
for at Statnett gjennom bedre samhandling skal arbeide mer effektivt og kunne øke aktiviteten som 
følge av vekst fra byggeaktivitet, samt overdra anlegg fra andre sentralnetteiere ifm. 
3elmarkedspakke, med en lavere kostnadsvekst enn det som var mulig før omorganiseringen.   

Et viktig tiltak er å samle teknologimiljøet i Statnett i en divisjon. Det medfører at   det meste av 
aktivitetene tilhørende planleggerfunksjonen vil ligge under divisjon "Teknologi og utvikling". 
Utbyggerfunksjonen vil hovedsakelig tilhøre "Bygg og anlegg", men noe av funksjonen vil også 
ligge under "Teknologi og utvikling". Systemoperatørfunksjonen vil dekkes av "Informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi" og "Drift og marked". Markedstilretteleggerfunksjonen vil etter 
endringen hovedsakelig utføres av "Drift og marked". Administrative støttefunksjoner vil etter 
endringen utføres av "Konsernstab", "Informasjons- og kommunikasjonsteknologi" og "Strategi og 
kommunikasjon". I tillegg til er anskaffelsesfunksjonen overført fra Konsernstab til "Teknologi og 
utvikling". Vedlikeholdsfunksjonen utføres av "Drift og marked". "Europa" fordeles ut på de 
funksjonene hvor aktivitetene naturlig hører hjemme.  



Norges vassdrags- og energidirektorat
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0301 Oslo

Telefon: 09575 
Internett: www.nve.no
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