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1. HJEMMELSGRUNNLAG OG VIRKEOMRADE

NVE gir med dette retningslinjer for konsesjonærens inntektsramme som grunnlag
for overføringstariffene. Retningslinjene er gitt med hjemmel i forskrift til energiloven
§ 4-4 Vilkår for omsetningskonsesjon, bokstav b, tredje ledd.

Retningslinjene gjelder for alle ordinære omsetningskonsesjonærer som eier
overføringsanlegg og andre konsesjonærer som forestår tariffering av
overføringstjenester. Retningslinjene omfatter sentral-, regional- og distribusjonsnett.

Bestemmelsene i energiloven $ 7-3 og 7-5 gjelder ved overtredelse av disse
retningslinjene.

Retningslinjene gjelder for året 1997. Retningslinjene erstatter kapitel 7, 8 og 9 i
«Retningslin jer for beregning av overforing stariffer», datert oktober 1995 og
gjeldende for 1996.

2. AKTIVITETER SOM OMFATTES AV RETNINGSLINJENE

Følgende aktiviteter omfattes av retningslinjene:

• overføring av kraft, herunder drift, vedlikehold og investering i nettet
• måling, avregning og abonnementshåndtering av nettkunder
• tilsyn og sikkerhet
• pålagte beredskapstiltak
• pålagt kraftsystemplanlegging

Det vises forøvrig til egne retningslinjer for måling og avregning (NVE), retningslinjer
for systemansvaret i kraftsystemet (NVE) samt retningslinjer for tilsynsvirksomheten
(Produkt- og elektrisitetstilsynet).

Følgende kostnader omfattes av retningslinjene og må dermed dekkes innenfor de
rammer som retningslinjene gir:

• direkte driftskostnader
• indirekte driftskostnader
• kostnader knyttet til måling, avregning og abonnementshåndtering av nettkunder
• kostnader ved tilsyn
• kostnader ved pålagte beredskapstiltak
• kostnader ved pålagt kraftsystemplanlegging
• kostnader ved nettap
• betalt kompensasjon for ikke-levert energi
• eiendomsskatter
• kapitalkostnader (avskrivninger og avkastning på samlet bokført nettkapital)
• inntektsskatt
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3. INNTEKTSRAMMEN FOR OVERFØRINGSTARIFFENE

3.1 Kon sesjon aerens årlige totale tillatte inntekt
Inntektsrammen for overføringstariffen utgjøres av konsesjonærens justerte tillatte

inntekt i eget nett, ITe*, pluss kostnader ved eksternt kjøp av overføringstjenester

fra tilgrensende nett, Kovf .

Konsesjonærens totale tillatte inntekt benevnes IT, og fremkommer som:

IT, = IT,o+ y

IT, omfatter inntekter forbundet med sa lg av nettjenester knyttet til overføring av

elektrisitet samt alle andre inntekter fra sa lg av varer/ tjenester der tilhørende
kostnad er henført nettvirksomheten. Spesielt nevnes følgende typer inntekter:
• tariffinntekter
• leieinntekter
• mottatt kompensasjon for ikke-levert energi
• inntekter ved måling, avregning og abonnementshåndtering.

IT, er en årlig inntekt, og omfatter dermed ikke aktiverte kostnader.

IT, skal dekke konsesjonærens totale kostnader i nettvirksomheten, inkludert

avkastning på investert kapital.

Konsesjone ren har ansvaret for at fordelingen av den totale till atte innt ekt, IT,, pa

nettnivåer og dermed kundegrupper skjer på en ikke-diskriminerende måte, og
dermed at tarifferingen skjer i samsvar med NVEs «retningslinjer for beregning av

overforingstariffer». Konsesjonaer må kunne dokumentere fordelingen av IT 1 på

kundegrupper og nettnivåer.

IT e* fastsettes av NVE i etterkant av hvert reguleringsår i forbindelse med NVEs

godkjenning av konsesjonærens regnskapsrapportering for det aktuelle år, normalt i

oktober måned. IT e* fastsettes med utgangspunkt i en på forhånd fastsatt initiell

tillatt inntekt i konsesjonærens eget nett , benevnt IT e , jf . pkt. 3.1.1. NVE fastsetter

IT, aret fo r regulering saret.

IT, avil kunne avvike fra IT, av folgende arsaker:

• Den gjennomsnittlige tapsprofilveide døgnmarkedsprisen på kraft over året og
dermed nettapet blir forskjellig fra den prisen NVE har lagt til grunn ved fastsettelse

av IT.
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• Grensene for maksimums- eller minimumsavkastning nås, jf pkt.  3.3.

Bestemmelser i disse retningslinjene vedrørende ITe gjelder tilsvarende for ITe* og

IT, .

3. 1. 1 Fastsettelse av initiell tillatt inntekt i eget nett for 1997

IT, fastsettes arlig av NVE. IT, for  1997  meddeles i begynnel sen av november

1996 . IT, oppdateres årlig etter reglene i pkt.  3.2. IT, danner basis for NVEs

beregning og fastsettelse av justert tillatt inntekt i eget nett, ITe* , og dermed

konsesjonaerens totale tilla tte inntekt, benevnt IT, .

IT,bestar av følgende kostnadselementer:

IT = D V + NT + A VS + A VK

• DV representerer drifts- og vedlikeholdskostnader.
• NT representerer nettap i eget nett målt i kroner.
• AVS representerer avskrivninger.
• AVK representerer avkastning.

IT, for  1997  vil beregnes og fastsettes ut i fra følgende formel:

• NT kwh representerer tap i eget nett i kWh.

• KPI representerer Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. For  1994  0g  1995  er
KPI beregnet som et gjennomsnitt av indeksene over arets  12  maneder. KP I for
1996  og  1997  er prognostisert av SSB i publikasjonen «Økonomiske Analyser» nr.
6/96.

• BFK representerer bokført nettkapital pr  31.12 .95  (nedskrevet historisk kostnad
med  1%  tillegg for netto arbeidskapital).

•  r representerer NVE-renten, fastsatt med utgangspunkt i renten på et
statsobligasjonslån med mellomlang rentebinding. r er fastsatt til  8,3%.

• r97 representerer kjøpsprisen i ukemarkedet på Nord Pools

kombinasjonskontrakt for  1997  pr  15.  august  1996 (25 ,7  øre/ kWh).
• EFK representerer NVEs produktivitetskrav  (2%  for  1997).
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3. 1.2 Fastsettelse av j ustert tillatt inntekt i eget nett.

IT og dermed IT, justeres av NVE årlig i etterkant av hvert reguleringså r.

Justeringen resulterer i fastsettelse av justert tillatt inntekt i eget nett, IT. Justering

skjer ved endringer i døgnmarkedsprisen på kraft i løpet av året og dermed

kostnadene forbundet med nettap. Konsesjonærens ITe* vil også kunne avvike fra

IT e på grunn av at maksimums- eller minimumsgrensene for avkastning nås, jf pkt.

3.3.

IT ¥ bestar av fe lgende kostnadselementer:

•
IT » = DV + NT + A VS + A VK

• NT* representerer den justerte rammen for konsesjonærens tap i eget nett målt i
kroneverdi:

• Pf representerer gjennomsnittlig tapsveid døgnmarkedspris over året, representert

ved systemprisen i Nord Pools døgnmarked målt time for time, vektet med tap i
sentralnettet målt time for time.

• p a representerer den kraftprisen NVE legger til grunn ved fastsettelse av NT og

dermed IT. P, for 1997 settes til 25,7 ore/ kWh.

ITe* meddeles konsesjonæren i forbindelse med NVEs godkjenning av «økonomisk

og teknisk rapportering til NVE og SSB» (regnska psrappor t ering en) for det aktuelle
år. Denne godkjenningen vil normalt skje i løpet av oktober måned.

IT, s skal dekke alle kostnader forbundet med overføring av kraft , bortsett fra

kostnader knyttet til kjøp av overføringstjenester fra tilgrensende nett, K f .
ov

3.2 Årlig oppdatering av initiell tillatt inntekt i eget nett

IT, for 1997 fastsettes av NVE i november 1996. IT, oppdateres arli g av NVE

innenfor perioden 1998-2001 etter følgende beregningsmåte:

n., - n., ·[" g]-o-en,».1.e s )e,n+ l 'e,n KPI ·n+l 2
n
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• IT, , q representerer IT i 4r n+1

• IT, repre senterer IT, i Ar n.

• KP In+ 1 representerer Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks for år n+1 slik

denne er prognostisert av SSB pr. 15. september i r n, jf publikasjonen
«0 konomiske Analyser».

• KPI , repre senterer Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks for år n slik denne er

prognostisert av SSB pr. 15. september i Arn, jf. publikasjonen «Økonomiske
Analyser».

• EFK representerer NVEs krav til årlig effektivisering.

• ( & Ean+I ) representerer forventet årlig prosentvis endring i levert energi (mWh)

definert ved forventet varig forbruksvekst fra år n til år n+1, slik konsesjonæren ser
utviklingen som følge av nye investeringer eller bedre nettutnyttelse.

EFK vil være et generelt krav til alle konsesjonærene for 1997. EFK settes til 2% for
1997. Fra og med 1998 kan EFK differensieres mellom konsesjonærene etter målt
effektivitet, slik at EFK settes høyere jo lavere den målte effektiviteten er.

3.3 Maksimumsavkastning og minimumsavkastning

Maksimums- og minimumsavkastning beregnes i forhold til bokført nettkapital (BFK).
Det skal benyttes lineære avskrivninger på historisk anskaffelseskostnad i henhold til
de anbefalinger som framgår av Norges Energiverkforbunds publikasjon nr 355 -
1989. Det skal ikke opereres med høyere kapitalverdier enn hva nedskrevet historisk
anskaffelseskostnad tilsier.

Bokført nettkapital er:

BFK = [( BFK, , +BFM, + ) 2]

BFK skal reflektere nedskrevet historisk kostnad for faktiske
aktiveringer/investeringer. Videre gjelder følgende:

• Investeringstilskudd, f.eks anleggsbidrag eller statsstøtte, skal  ikke  inngå i
kapitalgrunnlaget.

• Investeringer i anlegg som ikke er avsluttet kan inngå i kapitalgrunnlaget etter
hvert som investeringen er aktivert.

• Byggelånsrenter inngår i kapitalgrunnlaget bare når disse er aktivert.
• Eventuelle opp- eller nedskrivinger av kapitalgrunnlaget skal godkjennes av NVE

etter søknad.

3.3. 1 Normalavkastning  -  NVE-renten
Maksimums- og minimumsavkastningen fastsettes årlig med utgangspunkt i en
normalavkastningssa ts ved effektiv drift - benevnt NVE-renten - r. r fastsettes som
følger:
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r = R; + 2

der Rf representerer risikofri rente uttrykt ved statsobligasjonsrenten. r for 1997

er fastsatt til 8,3%.

Maksimumsavkastni ngen er gitt ved r pluss 7 prosentpoeng. Minimumsavkastningen
er gitt ved r minus 7 prosentpoeng. Maksimalavkastningen for 1997 er dermed
15,3%, mens minimumsavkastningen er 1,3%.

Følgende gjelder dermed:

•
A VK = IT »  - DV - NT  -  A VS

A VKa = A VK I BFK

A VKha ls % = r + 7

A VK +in % r - 7

3.4 Mer-/ mindreinntekt

Med mer-/ mindreinntekt ( /  m  ) forstås konsesjonærens faktiske totale nettinntekter

( / f ) f ra sa lg av nettjenester, jf pkt 3.1, fratru kket totale tillatte inntekter ( n; ):

I m = I r - IT,

I f omfatter inntekter forbundet med sa lg av nettjenester knyttet til overføring av

elektrisitet samt alle andre inntekter fra sa lg av varer/ tjenester der tilhørende
kostnad er henført nettvirksomheten. Spesielt kan nevnes følgende typer inntekter:
• tariffinntekter
• leieinntekter
• mottatt kompensasjon for ikke-levert energi
• inntekter ved måling, avregning og abonnementshåndtering.

Mer-/ mindreinntekt skal beregnes for hvert enkelt nettnivå og kundegruppe.

Merinntekt pr 31.12 i år n skal renteberegnes i to år. Mindreinntekt pr 31.12 i år n kan
renteberegnes i to år. NVEs normalavkastningssats for arn+1 skal benyttes som
rentesats. Mer-/ mind reinntekt i år n skal renteberegnes etter følgende formel:

I n+ 2 . b
Merinntekt pr 31.12 i år n inkludert beregnede renter, dvs m . skal til akeføres

kundene i sin helhet to år etter regnskapsåret (år n+2). En mindreinntekt pr. 31.12 i
år n inkludert beregnede renter kan tilsvarende belastes kundene i sin helhet to år
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etter regnskapsåret (år n+2). Tilbakeføring av mer- eller mindreinntekt skal skje via
overføringstariffen eller ved kontant tilbakebetaling.

Konsesjonær har anledning til å tilbakeføre en merinntekt til kunden med et større
beløp enn det som framgår av ovenstående. Konsesjonær kan ikke tilsvarende hente
inn en mindreinntekt som er større enn det som framgår av ovennevnte
beregningsmåte.

Meravkastning pr 31.12.95 inkludert påløpte renter pr 31.12.95 skal i sin helhet

tilbakeføres kundene gjennom en endring av IT, i 1997. Mindreavkastning pr

31.12.95 inkl udert påløpte renter pr 31.12.95 kan i sin helhet tilbakeføres kundene

gjennom en endring av IT, i 1997.

Meravkastning pr 31.12.96 inkludert påløpte renter pr 31.12.96 skal i sin helhet

tilbakeføres kundene gjennom en endring av IT, i 1998. Mindreavkastning pr

31.12.96 inkludert påløpte renter pr 31.12.96 kan i sin helhet tilbakeføres kundene

gjennom en endring av IT, i 1998.

3.5 Konsesjon aerens tillatte inntekt i eget nett for ny periode
Ved utløpet av første reguleringsperiode, dvs innen 1. november ar200 1, fastsetter

NVE nye rammer for konsesjonaerens IT, . Nye rammer vilgjelde for perioden 2002

- 2006, med årlige oppdateringer etter samme mønster som beskrevet under kap.
3.2.

NVE foretar i denne forbindelse en korrigering av ITe hvert femte år i forhold til årlig

mottatt godtgjørelse for forventet økning i levert energi, jf pkt. 3.2, etter følgende
mønster:

- » + u i i»]
= IT e - IT. -1 IT • • 1 +r

e n+5 l+ALEa en+5 en+5 l+ALEa !] ( Il)

der:

• IT,, , , eroroe rr, Tars

• ALE, er summen av årlig realisert endring i levert energi (mWh) fra ar1 tilår 5,

målt i prosent og definert ved forbruksvekst.

• ALE , er summen av årlig forventet endring i levert energi (mWh) fra Ar 1 til år 5,

målt i prosent og definert ved forventet forbruksvekst slik konsesjonær ser en
varig utvikling som følge av nye investeringer eller bedre nettutnyttelse. NVE vil
årlig innhente informasjon fra konsesjonærene om forventet økning i levert energi.

•  r representerer NVE-renten i de respektive år.
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NVE skal godkjenne ALE, og ALE., . For konsesjonarer som deltar med hele eller

deler av sitt nett i et fellesnett vil fellesnettets operatør være ansvarlig for autarbeide

(41.,.,)s [4LE,. ).wk«ta2

ITe for ny reguleringsperiode  settes  med utgangspunkt i følgende:

ffe =ITk • KPin+o e( l- FFK)j I 1&E an+6 )
n+6 'en+5 KPI,as 'l 2

Generelt vil i tillegg følgende faktorer legges til grunn ved fastsettelse av IT,for ny

reguleringsperiode:

• Årlige effektiviseringskrav som settes relativt sett lavere for de konsesjonærer som
har effektivisert virksomheten mest i første reguleringsperiode.

• Utvikling i antall abonnementer.
• Utvikling i leveringskvalitet, herunder konsesjonærens arbeid for  elsikkerheten.
• Eventuelt andre faktorer der dette er relevant.

Resulterende IT, for år 2002, IT , vil derfor kunne bli noe forskjellig fra formelen
n +6

gitt ovenfor.

4. ENDRINGER I NETTOMFANG / NETTINNDELING

Følgende forhold kan medføre en endring i konsesjonare ns IT, og folgelig IT,:

• Kjøp eller salg av eksisterende driftsmidler knyttet til nettvirksomheten.
• Oppkjøp eller salg av hele nettselskaper, herunder selskapsmessige

sammenslåinger.

4.1 Kjøp/ salg av eksisterende nettanlegg mellom konsesjonærer

Kjøp/salg av eksisterende nettanlegg mellom konsesjonærer kan medføre en endring

av både kjøpers og selgers IT,og da med det samme beløp. Ved kjøp/ salg av

eksisterende nettanlegg av en slik betydning at det for kjøper eller selger er naturlig

med en endring av IT e skal NVE orienteres skriftlig senest 14 dager etter at avtale er

signert av partene. Orienteringen skal være signert av både kjøper og selger, og skal
inneholde en oversikt over de økonomiske konsekvensene for kjøpers og selgers

IT e på årsbasis. NVE vil etter en vurdering av den skriftlige orienteringen foreta

nødvendige justeringer i både kjøpers og selgers IT ved førstkommende årlige

oppdatering. Både kjøpers og selgers IT, vi således endres med virkning fra

årsskifte.
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Kjøpers og selgers bokførte nettkapital slik denne er definert skal justeres
henholdsvis opp og ned med driftsmiddelets nedskrevne historiske kostnad (bokført
verdi).

Eventuell gevinst eller tap, dvs. differansen mellom salgspris og driftsmiddelets

bokto rte verdi, skal ikke pavirke konsesjoneren s IT.

4.2 Opp kjop av hele nettselskape r, sammenslåinger.
Ved oppkjøp av hele nettselskaper eller ved selskapsmessige sa mmenslåinger
legger NVE til grunn summen av IT efor de konsesjonærene som er involvert:

n
IT. = 2 I ,

. .q &
I

der n representerer antall nettselska per som er involvert. NVE foretar endringer i ITe

i henhold til ovenstående formel med virkning fra årsskifter. Ved behov for ny
omsetningskonsesjon i forbindelse med endret nettorganisering må
konsesjonss øknad være NVE i hende senest 1. november året før ny
nettorganisasjon skal være på plass .

Oppkjøp/ sa mmenslåinger ska l ikke i seg selv medføre at den totale tillatte
nettinntekt øker.

4.3 Avvik mellom tariffområde og konsesjonærens eget nett
Nettorganisering og nettinndeling pa tvers av eierskap til nettet kan medføre at det
faktiske tariffomrade ' ka n avvike fra konsesjonærens eget nett ved:

• utleie/ innleie av nettanlegg til en annen konsesjonær som står for tariffering av det
sa mlede nettet

• etablering av fellesnett °.

Kons esjonr en s IT, skal ikke påvirkes av ovennevnte forhold. Operatør, dvs. den

juridiske enhet som står for tarifferingen av nettet, må ha egen omsetningskonsesjon.
For at operatører av fellesnett skal kunne tariffere nettjenester i 1997 ma søknad om
omsetningskonsesjon sendes NVE innen 1. novemb er 1996.

Operatør skal sørge for at nettarittene utarbeides i samsvar med NVEs
«retningslinjer for beregning av overforingstariffer». Op erato r skal videre påse at
involverte konsesjonærer mottar en godtgjørelse for sine involverte/ utleide anlegg

som star i rimelig forhold til konsesjonaerens IT, , slik denne er fastsatt av NVE.

Konsesjonæren har ansvaret for a fordele sin IT e på nettnivåer slik at fordelingen på

kundegrupper skjer på en ikke- diskriminerende måte. Konsesjonær må overfor

operatør av fellesnettet kunne dokumentere og redegjøre for den andelen av IT,

' Nettomrade med felles overføringstariffog måling/ avregning.
2 Flere konsesjonære utgjør et felles tariffområde med en ansvartig operatør.
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som inngår i fellesnettet. Operatør kan kreve at denne dokumentasjonen er attestert
av revisor.

Ved etablering av fellesnett vil operatøren som tariffansvarlig avregne kostnadene
ved overliggende/ tilgrensende nett samt nettap. Operatør står ansvarlig for a

etablere en ramme for nettap i fellesnettomra det, benevnt NT ,basert pa den

samme systemprisen som NVE legger til grunn.

Operato rs NT, samt konsekvensen for den enkelte netteiers IT, skal meddeles

NVE i forbindelse med søknad om konsesjon for operatøren. Operatøren skal

dermed påse at de involverte konsesjonærenes ITe justeres ned med et beløp som

tilsvarer de berørte konsesjonærenes andel av NT, . Endringene i konsesjonærenes

IT, samt operato rensNT, skal godkjennes av NVE.

NVE vedtar på grunnlag av Pf , jf pkt. 3.1.2, en justert ramme for nettap i

fellesnettomr det, NTr4 . NTr4 meddeles operatoren i februar maned aret etter

reguleringsåret.

Operatør skal utarbeide eget resultatregnskap for tariffområdet som viser sa mlede .

faktiske tariffinnt ekter, NTr, , kostnader ved kjop av overfo ringstjenester samt

leiekostnader spesifisert på berørte anleggseiere. Tariffinntekter skal samsvare med

summen av NTf* , kjøp av overføringstjenester og samlede leiekostnader, slik at

regnskapet går i økonomisk balanse. Eventuelle øvrige kostnader, eksempelvis

operatørens administrasjonskostnader eller kostnader ved nettap utover NTf * må

dekkes innenfor rammen av konsesjonærenes ITe .

NVE avgjør om og når operatørens ramme kan utvides til a omfatte andre typer
kostnader. Dette forutsetter at de involverte konsesjonærenes ITe reduseres

tilsvarende.

For eksisterende godkjente fellesnett vil operatøren tildeles en inntektsramme -

IT
O 

- som omfatter nettap og administrasjonskostnader. Differanser mellom
e

operatorens IT og de faktiske tilh orende kostnader ma dekkes av
e

konsesjonærenes ITe .

Mer-/ mindreinntekt som oppstår i operatørens regnskap behandles som beskrevet
under pkt. 3.4. Mer-/ mindreinntekten skal ikke videreføres til de involverte
konsesjonærene, men håndteres av operatøren.

Ved tvister vedrørende tariffspørsmål mellom nettkunden og operatør av nettområdet
forholder NVE seg til operatøren.
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Etableringen av fellesnett skal ikke medføre at de samlede nettinntekter innenfor
nettområdet øker.

5. KRYSSUBSIDIERING

Konsesjonær ska l ikke belaste nettvirksomheten med kostnader som er knyttet til
konkurranseutsa tt virksomhet. Likeledes er det ikke tillatt å føre inntekter som knytter
seg til nettvirksomheten over på konkurranseutsatte virksomhetsområder.

6. REGNSKAPSRAPPORTERING OG -KONTROLL

I medhold av forskriften til energiloven § 4-4 bokstav a, annet ledd om vilkårene for
omsetningskonsesjon gir NVE nærmere retningslinjer for regnskapsrapportering.
NVE gjennomgår årlig konsesjonærenes rapportering til NVE for a kont rollere at
inntektsrammen for overfaringstariffene er i overensstemmelse med retningslinjene

og dermed kons esjonaerenesIT,

. .

7. PALAGT ENØK-VIRKSOMHET

Lovpålagt enøk-virksomhet er en del av konsesjonærens monopolvirksomhet.
Kostnader ved lovpålagt enøk-virksomhet kan dekkes inn gjennom et påslag på

overforingstariffen, dvs utover IT, . Det vises til egne retning slinjer for enok-

virksomheten. Regnskapsmessig skal kostnader og inntekter knyttet til enøk-
virksomheten fa res under resultatenhet en «Ovrig virksomhet».

8. STATSSTØNAD

For konsesjonere r som har mottatt statss tonad gjelder generelt at IT_ fastsettes

som for øvrige konsesjonærer. For konsesjonærer som har mottatt betydelig
statss tøtte  i  tidligere år og som kan dokumentere behov for omfattende

reinvesteringer i reguleringsperioden, vil en justering av IT e bli vurdert på individuelt

grunnlag.

9. INFORMASJONSPLIKT

Konsesjonær har plikt til in f ormere andre konsesjonærer, faktiske og potensielle
kunder og NVE om forhold som berører inntektsrammen for overføringstariffene.

10. SPESIELLE FORHOLD

NVE kan ta opp til behandling og vurdere endrin ger i konsesjonaerensIT, dersom

spesielle forhold tilsier dette.
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