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Sammendrag 

Energiverkenes nettvirksomhet reguleres ved at NVE fastsetter inntektsrammer for 
det enkelte nettselskap. Inntektsrammene ble første gang beregnet for året 1997, 
og da på grunnlag av nettselskapenes faktiske nettkostnader i 1994 og 1995. Fram 
til og med 1996 var nettselskapene garantert kostnadsdekning inkludert en rimelig 
avkastning på investert kapital. Dette systemet ga få insentiver til 
kostnadseffekti vi tet. 

Denne rapporten tar for seg utviklingen i sentrale økonomiske størrelser for 
nettvirksomheten i perioden 1994-1997. 
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1. Innledning 
NVEs regulering av nettvirksomheten har siden energiloven trådte i kraft i 1991 og 
fram til 1997 vært basert på kostnadsdekning. Tariffinntektene dekket faktiske 
kostnader i tillegg til å gi en rimelig avkastning på investert kapital. NVE fastsatte 
årlig en Øvre grense for rimelig avkastning. 

Fra og med 1997 endret NVE hovedprinsippene i reguleringen av nettvirksomheten. 
Bakgrunnen for endringen var at det tidligere systemet ga svake økonomiske 
insentiver til en mer samfunnsmessig rasjonell nettvirksomhet. Dagens regulering er 
basert på at NVE fastsetter en individuell inntektsramme for den enkelte netteier. 
Netteier skal ikke lenger automatisk kunne overvelte økte kostnader direkte på 
kundene for å oppnå full kostnadsdekning samt rimelig avkastning. Innenfor dagens 
regulering fører økte kostnader til at avkastningen reduseres og vice versa. Ved 
beregning av rammene for 1997 ble rapporterte regnskapstall for 1994 og 1995 
benyttet. Rammene skal over en femårsperiode justeres for inflasjon, økte 
energileveranser, en reduksjonsfaktor som skyldes forventet generell 
produktivitetsframgang samt individuell ineffektivitet. Hvert femte år vil NVE 
fastsette nye inntektsrammer for nettselskapene basert på en samlet vurdering av 
nødvendige framtidige kostnader. 

Etter det første året med inntektsrammeregulering har vi analysert utviklingen i 
sentrale størrelser for nettvirksomheten i perioden 1994-1997. 
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2. Grunnlag for analysene 
Grunnlagsdata for analysene er hentet fra økonomisk og teknisk rapportering til NVE 
for årene 1994-1997 som omfatter alle omsetningskonsesjonærer. Alle tall er dermed 
i nominelle størrelser (løpende kroner) . 

1993 var det første året for regnskapsrapportering til NVE. Kvaliteten på data fra 
dette året kan være varierende og er derfor ikke brukt i beregningene. For senere års 
rapportering er rapporterte økonomiske størrelser av vesentlig bedre kvalitet. 

Selskapenes revisor har hele tiden hatt et ansvar for å kvalitetssikre data. I tillegg 
foretar NVE en kontroll av alle regnskapene. For 1997-regnskapene er denne 
kontrollen per dags dato (primo oktober 1998) ikke fullstendig avsluttet. Det må 
derfor tas forbehold om mulige feil i enkeltrapporter, men dette har svært liten 
innvirkning på de aggregerte størrelsene. 

Det har funnet sted en del organisasjonsendringer innen kraftbransjen. For å få mest 
mulig sammenlignbare data er utvalget begrenset til 214 av de 228 nettselskapene 
som har fått inntektsramme for 1997, hvor disse endringene er tatt hensyn til. Alle 
nettnivåer er med i analysene, men tall for Statnett er ikke inkludert (Statnetts 
rapportering er ikke direkte sammenlignbar med de andre). 
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3. Kostnader 
Nettselskapenes årlige inntektsramme skal dekke netto drifts- og 
vedlikeholdskostnader, kostnader ved nettap og kapitalkostnader i form av 
avskrivninger samt avkastning på nettkapitalen. 

Figuren og tabellen nedenfor omfatter alle disse elementene unntatt avkastning. Vi ser 
at sum kostnader for nettvirksomheten for 1997 er tilbake på samme nivå som i 1994 
og 1995, etter en økning på 11 % fra 1995 til 1996 

Figur 1: Sum kostnader 1994-1997 

Hovedårsaken til nedgangen i sum kostnader i 1997 i forhold til 1996 finner vi i 
kostnadspostene nettap, andre driftskostnader og lønnskostnader. Avskrivningene er 
den eneste kostnadsposten som øker i hele perioden. Dette er naturlig, i og med at de 
årlige reinvesteringene på grunn av inflasjonen over tid vil være høyere enn de årlige 
avskrivningene, gitt at dagens nett over tid skal opprettholdes. På kort sikt er 
kostnader som lønn, andre driftskostnader, nettap og varekostnader mest påvirkbare. 
På lengre sikt kan også kapitalkostnadene påvirkes gjennom nettselskapenes 
investeringspraksis. 

Tabell 1 : Kostnader (mill kr) 1994-1997 

%vis endring 

1994 1995 1996 1997 94-95 95-96 96-97 

Nettap 1117 792 1398 801 -29 % 77% -43% 

Kjøp av systemtjenester 5 

Varekostnader 14 -24 4 35 -272 % -115% 833 % 

Lønnskostnader 2006 2132 2216 2066 6% 4% -7 % 

Andre driftskostnader 1622 1736 1669 1396 7% -4 % -16 % 

Eiendomsskatter 40 49 55 52 21 % 14% -7 % 

Avskrivninger 1848 1962 2108 2168 6% 7% 3% 

Tap på fordringer 33 30 47 24 -8 % 55% -50 % 

Beholdningsøkning (utgår fra 1997) 3 2 -27 % -65 % 

Nedskrivning på anleggsmidler 0,14 8 2 0,31 6004% -76% -85 % 

Intemprisede tjenester 370 324 290 292 -12% -lO % 0% 

Fordeling av nett felleskostnader 1042 l 119 1261 1252 7% 13% -l % 

Sum 8094 8130 9051 8090 0% 11% -Il % 
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Nedenfor ser vi nærmere på utviklingen i kostnader ved nettap, andre driftskostnader, 
lønn/andre personalkostnader og avskrivninger. 

3.1 Nettap 
Kostnader ved nettap vil til enhver tid avhenge av markedsprisen på kraft og vil 
derfor kunne variere betydelig fra år til år. A v figuren under ser vi at kostnadene 
varierer mellom ca 800 mill kr i 1995 og l 400 mill kr i 1996. Fra 1996 til 1997 
reduseres kostnaden ved nettap med ca 600 mill kr. 

Figur 2: Kostnad ved kjøp av nettap 

Ved beregning av inntektsrammen tar vi utgangspunkt i gjennomsnittlig tapsvolum 
for 1994 og 1995, og justerer årlig for pris basert på markedets prisutvikling. For å 
kunne vurdere om inntektsrammen dekker kostnader ved nettap må man se på 
utvikling i taps volumet. Av figuren ser vi at taps volumet i perioden 1994 til 1997 
viser liten variasjon. 
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Figur 3: Nettap i GWh 

3.2 Andre driftskostnader 
Andre driftskostnader reduseres fra 1996 til 1997 med ca 300 mill kr. Av figuren 
under ser vi at fra 1994 til 1995 økte andre driftskostnader for så å gå ned i 1996 og 
1997, I forhold til gjennomsnitt av 94-95 har andre driftskostnader gått ned med 17 % 

i 97. 
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Figur 4: Andre driftskostnader 1994-1997 

3.3 Lønnskostnader 

1997~ 

Lønnskostnadene viser en nedgang på 140 mill kr fra 1996 til 1997 . Av figuren under 
ser vi at lønnskostnadene økte fra 1994 til 1996, slik at etter nedgangen er 
lønnskostnadene på samme nivå som gjennomsnittlig for 1994 og 1995 . 

. 1997 

Figur 5: Lønnskostnader 1994-1997 

A v de totale kostnadene utgjør lønnskostnadene ca 20 % i hele perioden. 
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Figur 6: Lønnskostnader i % av sum kostnader 

Utviklingen i lønnskostnadene må ses i sammenheng med utviklingen i antall årsverk. 
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3.4 Utvikling i antall årsverk 
Tabell 2 vise~ antall årsverk totalt, og fordelt på de ulike virksomhetsområdene. 
Tabellen viser for 1997 en reduksjon innen sentral- og distribusjonsnett, og en økning 
innen kraftomsetning, regionalnett og øvrig virksomhet. 

Det kan tidligere ha vært en noe unøyaktig fordeling av årsverk mellom 
virksomhetsområdene. Grunnet økt oppmerksomhet om de ulike 
virksomhetsområdene, omorganiseringer m.v., er det grunn til å anta at fordelingen av 
årsverk på virksomhetsområder har blitt mer korrekt over tid. 

T b 112 U 'kr til· a e tvi lng I an a arsver k 

%vis endring 

1994 1995 1996 1997 94-95 95-96 96-97 94-97 

Felles virksomhet 3031 3178 3013 2882 5 -5 -4 -5 
Kraftomsetning 894 835 738 793 -7 -12 7 -11 
Produksjon 2773 2673 2761 2763 -4 3 O O 

Sentralnett 54 71 66 28 31 -7 -57 -48 
Regionalnett 976 958 1016 1242 -2 6 22 27 
Distribusjonsnett 8452 8112 7915 7013 -4 -2 -11 -17 
Øvrig virksomhet 1916 1587 1646 1770 -17 4 8 -8 

Sum nettvirksomhet 9482 9141 8997 8284 -4 -2 -8 -13 
Sum Totalt 18095 17413 17155 16491 -4 -1 -4 -9 

Totalt er det en moderat reduksjon av antall årsverk i løpet av perioden. Figuren 
nedenfor viser en jevn reduksjon fra 1994 til 1997. Innenfor nettvirksomheten kan det 
registreres en nedgang på 8% fra 1996 til 1997. Sett over hele perioden 1994-1997 er 
nedgangen på 13%. Nedgangen fra 1996 til 1997 kan synes vesentlig i forhold til den 
totale nedgangen i løpet av perioden. Det er vanskelig å si noe definitivt om årsakene 
til reduksjonen av antall årsverk i nettvirksomheten, men viktige momenter kan være: 

• Bemanningen har tidligere ofte vært dimensjonert etter hvilket maksimalbehov 
nettselskapet på ethvert tidspunkt kan tenkes å ha for arbeidskraft. Eksempelvis 
har mange nettselskap tidligere dimensjonert sin faste bemanning for å takle 
investeringstopper. Det kan nå være en tendens til at bemanningen dimensjoneres 
etter et gjennomsnittlig behov, og at investeringstopper håndteres ved at man leier 
inn tjenester. Dermed reduseres antall årsverk i nettselskapet, mens det totale 
antall årsverk som medgår ikke nødvendigvis reduseres. 

• Det synes også å være en tendens til at nettselskap som et ledd i å bli mer 
effektive kjøper en del tjenester i stedet for å produsere dem selv. Eksempler på 
dette kan være bilverksted, renhold, IT-tjenester og lagerhold. 

• Reduksjonen i antall årsverk i nettvirksomheten kan også skyldes en historisk 
overbemanning i nettselskapene generelt sett. Siden 1996 var det siste året der 
man var garantert kostnnadsdekning inkludert avkastning, kan noen nettselskap 
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ha benyttet anledningen til å inngå avtaler med overtallige medarbeidere i løpet 
av dette året. Dette kan være en grunn til at nettselskapets kostnader økte noe i 
1996, jf omtalen under lønnskostnader. 

Figur 7: Utvikling i antall årsverk. 

3.5 Avskrivninger 
Figuren under viser at totale avskrivninger i nettvirksomheten har økt jevnt fra 1994 
til 1997, med 6 % fra 94 til 95, 7 % fra 95 til 96 og 3 % fra 96 til 97. Dette er naturlig 
gitt at nettkapitalen skal opprettholdes, i og med at årlige reinvesteringer vil være 
høyere enn de årlige avskrivninger i perioder med inflasjon. 

Figur 8: Avskrivninger 1994-1997 

Avskrivningene i figuren over er inklusiv økningen som følge av oppskrivninger av 
nettkapitalen som NVE har godkjent i perioden. Ved å korrigere for økte 
avskrivninger som følge av oppskrivninger ser vi at avskrivningene i 1997 er uendret 
i forholdt til 1996. 

Tabell 3: Avskrivnin er 1994-1996 

Avskrivninger 

Avskrivninger korrigert for 

oppskrivninger i perioden 

1994 
1848 
l 844 

9 

1995 
1962 

1927 

1996 
2108 

1995 

1997 
2168 

1993 
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Figur 9: Avskrivninger korrigert for oppskrivning 
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4. Investeringer 
Investeringene i nettvirksomheten samlet sett gjorde ett hopp fra 1994 til 1995 (+27 
%). I 1996 gikk investeringene litt ned i forhold til 1995 og er omtrent uendret for 
1997 i forhold til 1996. 

Tabell 4: Investerin i nettvirksomheten 1994-1997 

1994 1995 1996 1997 

Distribusjonsnett 1567 1744 l 841 1965 

Regionalnett 464 863 603 511 
Sentralnett 78 108 70 26 

Sum 2109 2715 2514 2502 

Ser vi på investeringene fordelt på nettnivå ser vi at for distribusjonsnettet øker 
investeringene jevnt i hele perioden. Regionalnettet viser samme trend som 
investeringene totalt. Økningen i 1995 skyldes imidlertid i stor grad investeringer 
gjennomført av Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap på ca 220 mill kr. Ser vi 
bort fra disse vil også investeringene totalt vise en jevnere utvikling i perioden. 
Investeringene i sentralnettet er veldig små fordi Statnett ikke er med i utvalget. 

Figur 10: Investering 1994-1997 

4.1 Reinvesteringer og nyinvesteringer 
Det er i praksis vanskelig å skille mellom reinvesteringer og nyinvesteringer, men i 
inntektsrammereguleringen er disse investeringsbehovene hensyntatt på ulike måter. 
Reinvesteringer skal i prinsippet dekkes av avskrivningene og differansen mellom 
nominell- og realavkastning på den investerte kapitalen. Realavkastningen forutsettes 
beholdt i nettselskapet slik at egenkapitalens kjøpekraft opprettholdes. Inflasjonsbiten 
av avkastningen forutsettes å være med på å finansiere reinvesteringer, sammen med 
det inflasjonsjusterte avskrivningsnivået. Ved fastsettelse av inntektsrammen for 1997 
er avskrivningsnivået i 1995 inflasjonsjustert til 1997-nivå. Videre er også 
kapitalavkastningen, definert ved bokført nettkapital inkludert arbeidskapital 
multiplisert med 8,3% normalavkastning, inflasjonsjustert til 1997-nivå. 

Nedenfor har vi sammenliknet årlige midler tilgjengelig for reinvestering, gitt ved 
inntektsrammene, med faktiske investeringer. Faktiske investeringer inkluderer i 
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praksis også nyinvesteringer, som i NVEs regulering hensyntas ved å justere 
inntektsrammen i forhold til forbruksveksten i området. Økende etterspørsel etter 
energi kan over tid medføre økte kostnader for nettselskapene, i form av økt 
investeringsbehov eller økte drift og vedlikeholdskostnader i eksisterende anlegg. 
Inntektsrammen justeres årlig for økning i levert energi med en faktor på 0,5. Det vil 
si at en 10% økning i levert energi gir en 5% økning i inntektsrammen. 
Nettselskapene har derfor fått mer midler tilgjengelig for å dekke investeringer enn 
det som vises nedenfor. 

Tabell 5: Reinvesterin smidier i inntektsrammen o faktiske investerin er. 

1994 1995 1996 1997avk 1997innt 

Avskrivninger 1 848 1962 2108 2168 2032 
Gj .kapitalxinflasjon 503 932 515 1058 1351 
Midler til reinvestering 2351 2894 2623 3226 3383 
(avskrivning+Gj.kapital x inflasjon) 
Sum Investerin 2109 2715 2514 2502 2502 

Ved å se på summen av det inflasjonsjusterte avskrivningsnivået og gjennomsnittlig 
kapital multiplisert med inflasjon i forhold til faktiske investeringer, ser vi av figuren 
under at for alle årene får nettvirksomheten totalt sett nok midler til at de faktiske 
investeringer finansieres. For bransjen totalt sett vil dette også gjelde over tid. Med 
dette systemet vil imidlertid nettselskap med gjennomgående gamle anlegg, lave 
avskrivninger og lav bokført verdi i 1995 (grunnlaget for inntektsrammen) kunne 
komme uheldig ut. Videre er det ikke gitt at det faktiske investeringsnivået reflekterer 
et riktig nivå sett fra samfunnets side. 

Figur 11: Midler til reinvestering i forhold til faktiske investeringer 

Gjennom inntektsrammen skal netteier sikres tilstrekkelig med midler til å foreta 
nødvendige reinvesteringer. Investeringer for å dekke økt etterspørsel skal dekkes 
gjennom en årlig justering av inntektsrammen. Totale investeringer slik de 
fremkommer av figuren over består av både reinvesteringer og nyinvesteringer. Som 
et eksempel kan nevnes at investeringene som ble gjennomført av BKK i 1995 er å 
regne som nyinvesteringer og skal derfor ikke dekkes av det inflasjonsjusterte 
avskrivningsnivået og avkastningens inflasjonsdel. 
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Slik som forholdet mellom midler til reinvestering og investering fremkommer av 

figuren vil netteiere kunne sitte igjen med et betydelig likviditetsoverskudd som vil 
forrentes. Det er i den sammenheng viktig å påpeke at dersom eier tar ut hele 
avkastningen vil kapitalen forringes . 
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5. Gjennomsnittlig nettkapital 
A v figuren under ser vi at gjennomsnittlig kapital korrigert for oppskrivninger viser 

en svak økning fra 1994 til 1997 (4%). 

Tabell 6: utviklin en i 'ennomsnittli ital 

1994 1995 1996 1997 

Gjennomsnittlig nettkapital 35962 37287 39616 40707 

Gjennomsnittlig nettkapital korrigert for 35891 36588 37345 37213 

oppskrivninger 

Figur 12: Gjennomsnittlig nettkapital korrigert for oppskrivninger 
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6. Utvikling i egenkapitalandel 
Generelt har nettselskapene en meget høy egenkapitalandel, gjennomsnittet er 
nænnere 70% egenkapitalfinansiering. Egenkapitalandelen kan ikke beregnes for 
separate virksomhetsområder (det kreves ikke separat føring i NVE-rapporten). De 
fleste nettselskapene med inntektsramme har også annen virksomhet. Det kan derfor 
være vanskelig å påvise sammenheng mellom det økonomiske resultatet i 
nettvirksomheten og endring i egenkapital. Tabellen og figuren nedenfor viser at det 
har vært en svak reduksjon i egenkapitalandelen over perioden. Det er vanskelig å 
peke på enkeltårsaker til dette, men omgjøring av egenkapital til lån kan være en 
årsak:. 

T b 117 Ut 'kr k . I d I a e VI lng egen aplta an e 

Arlig gjennomsnitt %vis endring 

1994 1995 1996 1997 94-95 95-96 96-97 

Egenkapitalandel 0,694 0,690 0,693 0,682 -0,56 0,38 -1,52 
Figur 13: Utvikling I egenkapitalandel 

Figuren nedenfor viser utvikling i fordelingen av egenkapitalandelen. Det generelle 
bildet har ikke endret seg mye. Det har blitt noen færre nettselskap med egenkapital 
under 0,2 og det har blitt noen færre i området 0,7-0,8. Flere har havnet i midtsjiktet 
0,4-0,7. 
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Figur 14: Fordeling av egenkapitalandel 1994-1997 

Neste figur viser hvordan egenkapitalandelen har utviklet seg for de 28 nettselskapene 
som har vært rene nettselskaper i hele perioden. Noen få selskaper har en markert 
nedgang i egenkapitalen i 1996 og 1997. Disse tilfelle skyldes at egenkapital har blitt 
gjort om til lån til kommunen, ofte i forbindelse med omgjøring til aksjeselskap. 
Hoveddelen av nettselskapene har hatt en svært stabil utvikling når det gjelder 
egenkapitalandel. 

Figur 15: Utvikling i egenkapitalandel for rene nettselskaper. 
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7. Avkastning 
Det enkelte nettselskaps avkastning er gitt ved inntektsrammen fratrukket de faktiske 
kostnadene, dividert på den faktiske bokførte kapital 

Normalavkastning for 1997 var gjennom inntektsrammen satt til 8,3 %, basert på 
rapporterte inntekter, kostnader og balanseverdier for 1994 og 1995. Sum kostnader i 
det enkelte nettselskap vil normalt variere noe fra år til år, slik at avkastningen vil 
kunne svinge noe uten at dette nødvendigvis skyldes endringer i effektiviteten. 

Sammenhengen mellom utvikling i avkastning og effektivitet må derfor vurderes over 
tid. 
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Figur 16: Avkastning i 1997 

I 1997 ligger ca 12 % under 5 % og ca 10 % ligger over Il %. Mange av 
nettselskapene som har en avkastning lavere en 5 % er kraftverk med liten nettandel 
og veldig lav inntektsramme. Tilfeldig økning i kostnadene slår i disse tilfellene 
kraftig ut og fører til lav avkastning. 

For nettselskapene som har høy avkastning er det ingen entydig trend i hvilke 
kostnader som er redusert i 1997 i forhold til tidligere år. 

7.1 Avkastning og kapitalementet i 
inntektsrammen 
A v figuren under ser vi ingen markant sammenheng mellom avkastning og 
kapitalelementet i inntektsrammen, målt ved andel avskrivning i inntektsrammen. 

Dette betyr at nettselskapenes avkastning i 1997 ikke avhenger av andelen kapital i 
forhold til andelen drifts- og vedlikeholdskostnader som legges til grunn ved 
beregning av inntektsrammen. 
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Figur 17: Avkastning vs kapitalelementet i inntektsrammen 

7.2 Avkastning og kostnadseffektivitet 
A v figuren under er det ikke mulig å se noen markant sammenheng mellom den målte 
kostnadseffektivitet og avkastning i 1997. Det vil med andre ord si at også nettselskap 
som er målt som mindre kostnadseffektive får normal avkastning. Over tid er det et 
mål, og også et overordnet prinsipp ved NVEs regulering, at bare nettselskaper som 
kan betegnes som effektive skal oppnå en rimelig avkastning på investert kapital. På 
grunn av at inntektsrammene er fastsatt på grunnlag av nettselskapenes egne 
historiske kostnader samt det faktum at ineffektiviteten i selskapene via NVEs krav 
hentes inn over en lengre periode, så vil vi ikke allerede i 1997 kunne se noen 
sammenheng mellom avkastning og effektivitet. Dette kan ta flere år, og er også 
avhengig av konsistensen mellom hvordan kapitalelementet i inntektsrammen er 
beregnet og hvordan årlige avskrivninger fremkommer . 
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Figur 18: Avkastning vs kostnadseffektivitet 
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8. Oppsummering 
De samlede nettkostnadene har vært relativt stabile over tid. Kostnadene gikk 
merkbart opp i 1996 fra nivået i 1994/95, for så å synke igjen i 1997. En viktig årsak 
til dette er at kraftprisen var relativt høy i 1996, og følgelig også tapskostnadene. 
Kostnadsøkningen i 1996 kan også ha en viss sammenheng med at 1996 var siste år 
med avkastningsregulering. Enkelte nettselskap kan ha benyttet denne muligheten til 
å foreta nødvendig omstilling med tilhørende omstillingskostnader. 

Investeringene i nettvirksomheten har også vært noenlunde stabile i perioden 1994-
97. Det er verdt å merke seg at investeringene i 1997, til tross for innføring av 
inntektsrarnmereguleringen, ligger på det samme nivå som tidligere. Det er også verdt 
å merke seg at inntektsrammereguleringen har gitt mer midler totalt sett disponibelt 
for investeringer enn det som faktisk har blitt investert. 

For 1997 ser vi en spredning i nettselskapenes avkastning, alt avhengig av hvordan 
kostnadsutviklingen i forhold til nivået i 1994/95 har vært. Hovedtendensen er at de 
aller fleste nettselskapene fortsatt oppnår en rimelig avkastning på investert kapital . 
Dette tyder på en stabil kostnadsutvikling. Enkelte har realisert betydelige 
kostnadsreduksjoner, og har følgelig økt sin avkastning. For et mindre antall 
nettselskap er også det motsatte tilfelle. 

For nettvirksomheten totalt sett har det vært en nedgang i antall årsverk på 13% fra 
1994 til 1997. Dette kan delvis skyldes en gradvis nedbemanning på grunn av 
overtallighet samt at nettselskapene i økende grad kjøper tjenester eksternt i stedet for 
å produsere dem selv (outsourcing). 
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9. Vedlegg 
Liste over nettselskap med avkastning under 5 % og over Il % 
Nettselskapnavn A vkastning i % Ramme97 
Vinstra Kraftselskap -34 % 4203 
Tyssefaldene Aktieselskabet -24 % 25158 
Kvænangen Kraftverk AS -13 % 1052 
Sundsbarm Kraftverk -10 % 123 
Hjartdøla Kraftverk -7 % 947 
Modalen Kraftlag 0% 1860 
Åbjøra kraftverk 1% 994 
Norsk Hydro ASA 2% 1473 
Trondheim Energiverk 2% 298936 
Luostejok Kraftlag AL 2% 18203 
Repvåg Kraftlag AL 3% 25578 
TKENettDA 3% 45106 
Kragerø Elverk 3% 30295 
Norsk Hydro Produksjon AS 3% 56421 
Eid Energiverk 3% 10668 
Tydal Kornm. Kraftverk 3% 3867 
Ramnes Elverk 3% 6934 
Svelvik Elverk 4% 10914 
Vest-Oppland Kornm. Kraftselskap 4% 49185 
Gjesdal Nettselskap 4% 13042 
Rygge Elverk AS 4% 16667 
Varanger Kraft AS 4% 89755 
Norddal Elverk 4% 5093 
Østfold Energiverk AS 4% 269056 
Lyse Kraft 4% 96866 
Elverum Elektrisitetsverk 12 % 35197 
Ringeriks-Kraft DA 12 % 73909 
Troms Kraftforsyning DA 12 % 330612 
Dragefossen Kraftanlegg AS 12 % 14996 
Orkdal Elverk 12 % 21022 
Malvik Nettselskap 12 % 20387 
Rauland Kraftforsyningslag 12 % 10612 
Sjøfossen Energi AS 12 % 17768 
Oppland Energiverk DA 13% 32071 
Hafslund ASA 13% 158771 
Arendal Energiverk AS 13% 30854 
Nord-Jarlsberg Energi AS 13% 27599 
Fauske Lysverk AS 14 % 24784 
Maudal Kraftlag 14 % 13457 
Hydro Aluminium AS 15 % 30180 
Nes Energi AS 15 % 29937 
Askøy Energi AS 16 % 36134 
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Gudbrandsdal Energi AS 

Tysnes Kraftlag PIL 

Sogn og Fjordane Energiverk 

Pasvik Kraft DA 
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