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1 Innledning 

1.1 Om høringen 
Forslag til endringer i fire bestemmelser i forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om 

økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 

(forskrift om kontroll av nettvirksomhet) ble sendt på høring 5. juni 2015. Høringsfristen 

var 4. september 2015. 

Høringsdokumentet er lagt ut på NVEs nettsted www.nve.no og offentliggjort som NVE 

høringsdokument nr. 4/2015. 

Endringene § 8-1 har som formål å redusere årlige variasjoner i inntektsrammer og 

tariffer. Endringene i § 7-5 har som formål å unngå at kompensasjon for inntektstap etter 

fusjoner (harmoniinntekt) blir avskrevet. Endringene i § 17-6 har som formål å i større 

grad tilrettelegge for sammenslåing av nettselskap. Endringene i § 8-7 har som formål å 

forenkle beregning, håndtering og rapportering av mer- og mindreinntekt.  

I tillegg til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet, foreslår NVE to endringer 

i modellen for å beregne nettselskapenes inntektsrammer. Én endring er i metoden for å 

beregne kompensasjon for inntektstap ved fusjoner. Den andre endringen er å endre 

metode for re-kalibrering av kostnadsnormene. Sammen med endringene i § 8-1 vil dette 

bidra til jevnere inntektsrammer over tid.  

Endringene medfører ikke økte plikter for nettselskapene, og har også små økonomiske 

konsekvenser. Derimot vil de bidra til jevnere inntektsrammer og tariffer. Endringene vil 

også legge til rette for gjennomføring av samfunnsmessig rasjonelle fusjoner. For 

nettkundene vil forslagene bidra til jevnere utvikling i tariffer og nytteeffekter av en 

rasjonell nettstruktur. 

Det er innkommet 13 høringsuttalelser. 

Følgende høringsinstanser har ingen merknader: 

 Konkurransetilsynet

Følgende høringsinstanser har hatt merknader: 

 TrønderEnergi Nett AS

 Nordlandsnett AS

 NTE Nett AS

 Energi Norge

 Hafslund Nett AS

 Skagerak Nett AS

 Defo og KS Bedrift Energi

 Eidsiva Nett AS

http://www.nve.no/
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 Troms Kraft Nett AS 

 Agder Energi AS 

 Lyse Elnett AS 

 BKK Nett AS 

Lyse Elnett AS tiltrer Energi Norges høringssvar uten ytterligere kommentarer.  

Alle høringsuttalelsene er lagt ut på NVEs nettsted www.nve.no. 

 

1.2 Innholdet i dette oppsummeringsdokumentet  
Dette dokumentet oppsummerer de innkomne høringsuttalelsene og NVEs kommentarer. 

En rekke høringsinstanser har kommet med merknader til de enkelte bestemmelser. Disse 

er behandlet i kapittel 2. Merknadene til NVEs forslag til endring av metode er behandlet 

i kapittel 3. 

I den grad det ikke uttrykkelig fremgår av dette dokumentet at NVEs forutsetninger eller 

tolkninger er endret, vil NVE legge det som er sagt i høringsdokument 4/2015 til grunn 

ved tolkningen og anvendelsen av forskriften etter endringen selv om det ikke er gjentatt 

her. 

Den endelige forskriftsteksten finnes i kapittel 4. 

De viktigste endringene sammenholdt med det forslaget som ble sendt på høring er: 

 § 8-7 tredje ledd om vedtak om mindreinntekt endres fra en kan til en skal 

bestemmelse. 

 § 7-5 nytt syvende ledd om vedtak om mindreinntekt som følge av sammenslåing 

av nettselskap endres fra en kan til en skal bestemmelse.  

 § 17-6 om tariffer ved oppkjøp og sammenslåinger fjernes kravet om gradvis 

harmonisering. I stedet formuleres dette som at ulike tariffer kan opprettholdes i 

en overgangsperiode på inntil syv år. 

 Det alternative høringsforslaget om å justere drifts- og vedlikeholdskostnadene 

ved å bruke en lineær regresjonsmodell slik det er beskrevet i avsnitt 2.2.3 

gjennomføres ikke. 

 NVE vil ikke gjennomføre forslaget om å endre re-kalibreringen fra 2016. Vi vil 

vurdere behovet på nytt før 2018 hvor inntektsrammene for 2016 skal re-

kalibreres. 

De øvrige forslagene blir gjennomført som foreslått i høringsdokumentet. 

http://www.nve.no/
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2 Merknader til de enkelte 
bestemmelser 

I det følgende oppsummeres innkomne høringsinnspill og NVEs kommentarer til disse. 

Der det ikke er kommet høringsinnspill, fremgår dette.  

2.1 Endring i § 8-1, fastsettelse av 
kostnadsgrunnlaget  

2.1.1 Innledning 

Hvordan kostnadsgrunnlaget skal fastsettes fremgår av forskrift om kontroll av 

nettvirksomhet § 8-1: 

§ 8-1. Kostnadsgrunnlag 

Kostnadsgrunnlaget for det aktuelle år fastsettes med utgangspunkt i 

følgende innrapporterte verdier for regnskapsåret to år tilbake i tid: 

a) Inflasjonsjusterte drifts- og vedlikeholdskostnader,  

b) avskrivninger på investert nettkapital,  

c) bokført verdi på nettkapital per 31. desember, tillagt 1 prosent for 

netto arbeidskapital,  

d) nettap i MWh,  

e) utbetaling ved svært langvarige avbrudd, jf. § 9A-2, og  

f) KILE-beløp, jf. § 9-1.  

Kostnader som er pådratt som følge av overtredelse av lov eller pålegg 

gitt i medhold av lov skal ikke inngå i kostnadsgrunnlaget. 

Etter dagens praksis behandles pensjonskostnader som en del av drifts- og 

vedlikeholdskostnadene. NVE foreslo at pensjonskostnader i fremtiden skal inngå i 

kostnadsgrunnlaget på en annen måte for å unngå store årlige svingninger i 

nettselskapenes inntektsrammer. Det ble foreslått at pensjonskostnadene som inngår skal 

være basert på et gjennomsnitt av fem siste tilgjengelige regnskapsår, dvs. to til syv år 

tilbake i tid. Dette gjør at pensjonskostnader ikke lenger kan behandles på samme måte 

som drifts- og vedlikeholdskostnadene. 

NVE inviterte videre til innspill på om det var mer hensiktsmessig å håndtere forventede 

endringer i drifts- og vedlikeholdskostnader ved å ta hensyn til både inflasjon og 

volumendringer i drift- og vedlikeholdskostnader når kostnadsgrunnlaget fastsettes. Hvis 

så er tilfelle, ble det foreslått å benytte en lineær modell som predikerer kostnadene to år 

frem i tid på bakgrunn av kostnadsutviklingen i nettselskapene siste fem tilgjengelige 

regnskapsår. Ordlyden i § 8-1 første ledd bokstav a) måtte i så fall endres. 
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2.1.2 Høringsdokumentets forslag 

Etter dagens praksis inflasjonsjusteres både drifts- og vedlikeholdskostnader, utbetalinger 

ved svært langvarige avbrudd og KILE-beløp. For å presisere dette i forskriften ble det 

foreslått å slette ordet inflasjonsjusterte fra § 8-1 første ledd bokstav a), og tilføye et nytt 

andre ledd hvor det fremgår at verdiene som følger av bokstavene a), e) og f) skal 

inflasjonsjusteres. Siden pensjonskostnader ikke skal behandles likt med drifts- og 

vedlikeholdskostnadene, er det behov for å regulere eksplisitt hvordan disse skal 

behandles. Siden ulike kostnadselementer behandles noe ulikt, ble det foreslått å 

spesifisere pensjonskostnadene i et nytt tredje ledd. Gjeldende andre ledd ble foreslått 

flyttet til nytt fjerde ledd. Den nye § 8-1 vil da lyde: 

§ 8-1. Kostnadsgrunnlag 

Kostnadsgrunnlaget for det aktuelle år fastsettes med utgangspunkt i 

følgende innrapporterte verdier for regnskapsåret to år tilbake i tid: 

a) Drifts- og vedlikeholdskostnader,  

b) avskrivninger på investert nettkapital,  

c) bokført verdi på nettkapital per 31. desember, tillagt 1 prosent for 

netto arbeidskapital,  

d) nettap i MWh,  

e) utbetaling ved svært langvarige avbrudd, jf. § 9A-2, og 

f) KILE-beløp, jf. § 9-1.  

Verdiene i bokstav a), e) og f) skal inflasjonsjusteres.  

Inflasjonsjusterte pensjonskostnader skal inngå i kostnadsgrunnlaget som 

et gjennomsnitt av regnskapsårene to til syv år tilbake i tid. For 

kostnadsgrunnlagene 2016-2019 skal inflasjonsjusterte pensjonskostnader for 

2010-2013 som inngår ved beregning av gjennomsnittet etter første punktum, 

inngå ved beregningen som et gjennomsnitt av regnskapsførte 

pensjonskostnader for 2007-2013. 

Kostnader som er pådratt som følge av overtredelse av lov eller pålegg 

gitt i medhold av lov skal ikke inngå i kostnadsgrunnlaget. 

NVE foreslo at det samtidig med endringen i § 8-1 gjennomføres en endring i 

forvaltningspraksis som innebærer at inflasjonsjusteringene i første og andre ledd 

gjøres ved bruk av en annen konsumprisindeks enn tidligere. Den nye indeksen er 

Konsumprisindeks for varer og tjenester, andre tjenester med arbeidslønn som 

dominerende faktor (SSB, tabell 03363). Dagen praksis er at KPI Totalindeks 

benyttes. I den etterfølgende teksten er den foreslåtte indeksen omtalt som KPI-

lønn, mens KPI Totalindeks omtales som KPI. 

2.1.3 Høringsdokumentets alternative forslag 

Dersom det alternativt ble oppfattet som mer hensiktsmessig å justere drifts- og 

vedlikeholdskostnadene ved å bruke en lineær regresjonsmodell, ville det vært behov for 

å gjøre ytterligere endringer av § 8-1. Ordlyden om å inflasjonsjustere kostnadene måtte i 
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så fall bli erstattet med en ordlyd som åpner for også å ta hensyn til endringer i omfanget 

av drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Det ville da vært mest hensiktsmessig å erstatte 

omtalen om inflasjonsjustering første ledd bokstav a) med et nytt andre ledd hvor 

metoden for å ta hensyn til kostnadsutviklingen omtales litt mer utfyllende. Endringen 

med hensyn til håndtering av pensjonskostnader ville vært den samme, men dette ville nå 

blitt et nytt tredje ledd. Dagens andre ledd ville blitt nytt fjerde ledd. 

Den nye § 8-1 ville da lyde: 

§ 8-1. Kostnadsgrunnlag 

Kostnadsgrunnlaget for det aktuelle år fastsettes med utgangspunkt i 

følgende innrapporterte verdier for regnskapsåret to år tilbake i tid: 

a) Drifts- og vedlikeholdskostnader,  

b) avskrivninger på investert nettkapital,  

c) bokført verdi på nettkapital per 31. desember, tillagt 1 prosent for 

netto arbeidskapital,  

d) nettap i MWh,  

e) utbetaling ved svært langvarige avbrudd, jf. § 9A-2, og  

f) KILE-beløp, jf. § 9-1.  

Verdiene i bokstav e) og f) skal inflasjonsjusteres. 

Drifts- og vedlikeholdskostnadene skal justeres slik at det tas hensyn til 

forventet kostnadsutvikling i bransjen siste to år. Forventet kostnadsutvikling 

skal beregnes som en lineær fremskriving av utviklingen av bransjens drifts- 

og vedlikeholdskostnader i regnskapsårene to til syv år tilbake i tid. 

Inflasjonsjusterte pensjonskostnader skal inngå i kostnadsgrunnlaget som et 

gjennomsnitt av regnskapsårene to til syv år tilbake i tid. For kostnadsgrunnlagene 

2016-2019 skal inflasjonsjusterte pensjonskostnader for 2010-2013 som inngår ved 

beregning av gjennomsnittet etter første punktum, inngå ved beregningen som et 

gjennomsnitt av regnskapsførte pensjonskostnader for 2007-2013.  

Kostnader som er pådratt som følge av overtredelse av lov eller pålegg gitt i 

medhold av lov skal ikke inngå i kostnadsgrunnlaget. 

Dersom dette skulle bli gjennomført, var NVEs forslag å legge til grunn den metode som 

ble presentert i høringsdokument 4/2015 kapittel 2.1.3.3 når kostnadsutviklingen skulle 

fremskrives. 

For å kunne beregne gjennomsnitt av pensjonskostnader i tredje ledd, benyttes 

Konsumprisindeks for varer og tjenester, andre tjenester med arbeidslønn som 

dominerende faktor (SSB, tabell 03363).  
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2.1.4 Høringsinstansenes syn 

TrønderEnergi Nett AS støtter forslaget om å dempe svingningene i kostnadsgrunnlaget 

ved å beregne et glidende gjennomsnitt av pensjonskostnadene. Selskapet støtter også 

forslaget om endret indeksering fra KPI til KPI-lønn. 

Nordlandsnett AS støtter forslaget om å beregne et løpende femårig gjennomsnitt da dette 

høyst sannsynlig vil føre til mindre variasjon i inntektsrammene. 

NTE AS ser at forslaget innebærer en utjevning av svingningene i inntektsrammen, men 

oppfatter ikke at endringene vil gi noen realøkonomisk virkning for selskapene. På 

bakgrunn av dette støtter selskapet forslagene. 

Skagerak Nett AS støtter forslaget om å bruke KPI-lønn. Selskapet påpeker at bruk av 

løpende femårig gjennomsnitt av pensjonskostnader vil føre til at koblingen mellom 

regnskapet og inntektsrammene spres ut i tid, og at det trolig vil øke utfordringen med å 

forklare sammenhengen mellom resultat, balanse og inntektsramme for selskaper med 

svingninger i pensjonskostnader og -forpliktelser. På tross av dette støtter selskapet 

forslaget. NVE bes imidlertid vurdere om bruk av SSBs indeks «Lønnsindeks for 

gjennomsnittlig avtalt månedslønn, kraftforsyning» (Tabell 07219) brukes før 

gjennomsnittsberegning. Denne indeksen forventes å være tett koblet mot vekst i 

pensjonsgrunnlaget. 

Skagerak Nett AS diskuterer også i sitt høringssvar overgangseffekter som kan oppstå 

ved innføring av femårig gjennomsnitt av pensjonskostnader. For inntektsrammeåret 

2016 vil inngangsverdiene for pensjonskostnadene være basert på 2010 – 2014. Årene 

2010 til 2013 har imidlertid allerede dannet grunnlag for inntektsrammer, og det kan 

oppstå inntektsskjevheter siden enkelte år vil inngå et ulikt antall år fremover i 

gjennomsnittsberegningen. Selskapet konkluderer diskusjonen med å støtte NVEs forslag 

om å bruke et gjennomsnitt av de totale pensjonskostnadene for 2007 – 2013 for hvert av 

årene i perioden 2010 – 2013. Imidlertid foreslås det at selskaper som kan 

underbygge/grunngi overvekt av kraftige engangseffekter i en retning i løpet av perioden 

2007 – 2013 kan søke om en særskilt overgangskompensasjon. 

Defo og KS Bedrift Energi støtter forslaget om likebehandling og 

gjennomsnittsberegning av pensjonskostnader. Organisasjonene legger til grunn at NVEs 

forslag vil nøytralisere alle forskjeller i regnskapsprinsipper og engangshendelser. 

Eidsiva Nett AS er i hovedsak positive til de foreslåtte endringene, selv om forslagene 

også kan være med på å ytterligere komplisere forklarbarheten for nivået på 

inntektsrammen. Selskapet mener også at bruk av KPI-lønn vil treffe bedre i forhold til 

faktisk kostnadsutvikling. 

BKK Nett AS støtter forslaget om endring av metode for å sette kostnadsgrunnlaget for 

pensjonskostnader. Selskapet mener imidlertid at bruk av et gjennomsnitt av 

pensjonskostnader for 2006 – 2014 vil gi et enda mer representativt grunnlag for de 

gjennomsnittlige pensjonskostnadene i bransjen, samtidig som den senere tids endring i 

rentenivå har gitt store utslag i 2014. 

Ingen av høringsinstansene anbefaler NVE å innføre det alternative forslaget som 

beskrevet i 2.1.3 over, så dette vil ikke bli kommentert nærmere. 
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2.1.5 NVEs kommentarer 

NVE oppfatter at høringsinstansene generelt er positive til forslaget om at 

pensjonskostnader skal inngå med et femårig løpende gjennomsnitt. Flere av 

høringsinstansene påpeker at dette er det som i størst grad vil bidra til jevnere 

inntektsrammer over tid. 

I høringsinnspillene er det tre forhold som NVE bes om å vurdere: 

1. Bruk av en annen indeks enn KPI-lønn til prisjustering av pensjonskostnader før 

gjennomsnittsberegning. 

2. Lengre tidsperiode for beregning av pensjonskostnader for 2010 – 2013 i en 

overgangsperiode. 

3. Særskilt overgangskompensasjon for selskaper som kan underbygge/grunngi 

kraftige engangseffekter i en retning 

Bruk av annen indeks 

SSBs indeks «Lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn, kraftforsyning» 

(Tabell 07219) forventes å være tettere koblet mot vekst i pensjonsgrunnlaget enn KPI-

lønn. Figuren under viser den normaliserte utviklingen i disse to indeksene i perioden 

2007 – 2014. I tillegg vises også utviklingen i KPI. 

 

Figur 1 Normaliserte utviklingen i tre ulike prisindekser i perioden 2007 – 2014. 2007=100. 

Figuren viser at det har vært en større vekst i avtalt månedslønn enn i KPI-lønn hvor 

arbeidslønn er en dominerende prisfaktor. Etter NVEs syn reiser innspillet et prinsipielt 

viktig spørsmål knyttet til valg av riktig indeks. 

Bruk av indeksen foreslått av Skagerak Nett AS innebærer at de historiske 

pensjonskostnadene teller mer i beregningen av gjennomsnittene for 2010 – 2013 enn i 

NVEs forslag.  
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Beregninger viser at denne indeksen vil øke gjennomsnittlig årlig pensjonskostnader med 

12 millioner for bransjen samlet sett. Avhengig av selskapenes historiske årlige kostnader 

vil dette enten øke eller redusere de gjennomsnittlige kostnadene. 

NVE er kjent med at Statistisk sentralbyrå arbeider med en ny leveringssektorinndeling 

som skal innføres fra januar 2016. I dokumentasjonen til dette arbeidet vil også de ulike 

prisindeksene bli beskrevet mer inngående enn i dag. På bakgrunn av dette ønsker vi å 

evaluere de ulike prisindeksene når SSB har publisert sin dokumentasjon. Inntil dette er 

fullført vil vi å bruke de foreslåtte indeksene. 

Lengre tidsperiode for beregning av pensjonskostnader 

Det er foreslått at bruk av pensjonskostnader for 2006 – 2014 vil gi et enda mer 

representativt grunnlag for å estimere de gjennomsnittlige pensjonskostnadene i bransjen 

for årene 2010 - 2013, samtidig som den senere tids endring i rentenivå har gitt store 

utslag i 2014. Dette forslaget er altså knyttet til overgangsordningen som beskriver 

hvordan man skal gå over til bruk av gjennomsnittlige pensjonskostnader i 

kostnadsgrunnlaget uten at dette gir urimelige utslag for enkeltselskaper. Se for øvrig 

omtalen i høringsdokumentets kapittel 2.1.4. 

NVE mener at det ikke er riktig at 2014 skal inngå i overgangsordningen da 2014 vil 

inngå i gjennomsnitt i fem år fremover. Dette i motsetning til årene 2010 til 2013 som vil 

inngå et ulikt antall ganger.  

Nettselskap som i sitt finansregnskap fører pensjonskostnader (årlig estimatavvik) direkte 

mot egenkapitalen, kan rapportere de aktuelle pensjonskostnadene i egen kolonnene i 

eRapp note 13 for inkludering i selskapets kostnadsgrunnlag. Denne kolonnen ble lagt til 

fra 2007, så 2006-kostnadene er ikke tilgjengelig for NVE. Det vil således være 

nødvendig med en egen datainnsamling for disse kostnadene. Vi kan ikke se at dette vil 

være nødvendig for å få en rimelig overgang fra årlige til gjennomsnittlige 

pensjonskostnader. 

Særskilt overgangskompensasjon etter søknad 

Det er foreslått at selskaper som kan underbygge/grunngi overvekt av kraftige 

engangseffekter i en retning i løpet av perioden 2007 – 2013 kan søke om en særskilt 

overgangskompensasjon.  

NVE har foreslått en generell overgangsordning for overgang fra bruk av årlige 

pensjonskostnader til gjennomsnittlige pensjonskostnader. Dersom et selskap har hatt 

overvekt av kraftige engangseffekter i en retning i løpet av perioden 2007 – 2013 vil dette 

kunne medføre et avvik mellom hva som vil være et «normalt» nivå på pensjonskostnader 

kontra estimatet med NVEs metode. Dette vil kunne gi et inntektstap for årene 2016 til og 

med 2019. NVE åpner for at selskaper kan søke om å få legge til grunn et annet estimat 

på gjennomsnittlige pensjonskostnader for årene 2010 til og med 2013.  Bakgrunnen for 

en slik søknad må være at NVEs estimat avviker fra det som kan regnes som et normalt 

nivå for pensjonskostnader. Avviket må dokumenteres. NVE vil legge til grunn hvorvidt 

avviket vil påvirke selskapets mulighet til å oppnå en rimelig avkastning over tid ved 

behandling av eventuelle søknader. 
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2.1.6 Endelig forskriftstekst 

Opprinnelig forslag opprettholdes. Bestemmelsen om inflasjonsjustering gis som et eget 

annet ledd, med tilsvarende forskyvning av påfølgende ledd i bestemmelsen. 

§ 8-1. Kostnadsgrunnlag 

Kostnadsgrunnlaget for det aktuelle år fastsettes med utgangspunkt i 

følgende innrapporterte verdier for regnskapsåret to år tilbake i tid: 

a) drifts- og vedlikeholdskostnader,  

b) avskrivninger på investert nettkapital,  

c) bokført verdi på nettkapital per 31. desember, tillagt 1 prosent for 

netto arbeidskapital,  

d) nettap i MWh,  

e) utbetaling ved svært langvarige avbrudd, jf. § 9A-2, og 

f) KILE-beløp, jf. § 9-1.  

Verdiene i første ledd bokstav a), e) og f) skal inflasjonsjusteres.  

Inflasjonsjusterte pensjonskostnader skal inngå i kostnadsgrunnlaget som 

et gjennomsnitt av regnskapsårene to til syv år tilbake i tid. For 

kostnadsgrunnlagene 2016-2019 skal inflasjonsjusterte pensjonskostnader for 

2010-2013 som inngår ved beregning av gjennomsnittet etter første punktum, 

inngå ved beregningen som et gjennomsnitt av regnskapsførte 

pensjonskostnader for 2007-2013. 

Kostnader som er pådratt som følge av overtredelse av lov eller pålegg 

gitt i medhold av lov skal ikke inngå i kostnadsgrunnlaget. 

 

Endringene i § 8-1 trer i kraft 1. januar 2016, med virkning første gang for beregning av 

inntektsramme for 2016. 

 

2.2 Endring i § 7-5, håndtering av mer-
/mindreinntekt  

2.2.1 Innledning 

Mer-/mindreinntekt er differansen mellom nettselskapets faktiske inntekt og dets tillatte 

inntekt slik den fremkommer gjennom NVEs regulering. Hvordan mer- og 

mindreinntekten skal håndteres fremgår av forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 7-5. 

§ 7-5. Tariffering og håndtering av mer- eller mindreinntekt 

Norges vassdrags- og energidirektorat fastsetter ved enkeltvedtak årlig 

mer- eller mindreinntekt for nettvirksomheten. 
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Merinntekt er en positiv differanse mellom faktiske inntekter fratrukket 

tillatte inntekter. Mindreinntekt er en negativ differanse mellom faktiske 

inntekter fratrukket tillatte inntekter. 

Nettvirksomheten skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at 

saldo over tid går mot null. Merinntekt skal tilbakeføres kundene og 

mindreinntekt kan hentes inn fra kundene gjennom beregning av tariffene. 

Ved beregning av tariffene skal det tas hensyn til den antatte saldo for 

mer- eller mindreinntekt med sikte på å styre denne saldoen mot null over tid. 

Ved beregningen av tariffene skal det tas hensyn til antatte 

avbruddskostnader. Nettselskapet skal utarbeide og kunne fremlegge en 

begrunnet og dokumenterbar plan for dette som er vedtatt av selskapets styre. 

Dersom selskapet ikke har styre, skal planen vedtas av selskapets øverste 

myndighet. Selskapet skal kunne fremlegge dokumentasjon på at de har tatt 

hensyn til saldo for mer- eller mindreinntekt når de fastsatte tariffene i hvert 

enkelt år. 

Mindreinntekt som nettselskapet ikke skal hente inn eller som overstiger 

25 prosent av tillatt inntekt eksklusiv KILE-fradrag og korrigert KILE på 

hvert av nettnivåene, sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett, skal 

avskrives i rapporteringen til Norges vassdrags- og energidirektorat. For 

Statnett SF sitt sentralnett gjelder kravet om avskrivning for mindreinntekt 

som overstiger 35 prosent av tillatt inntekt eksklusiv KILE-fradrag og 

korrigert KILE. Det kan i særlige tilfeller søkes om fritak fra hele eller deler 

av avskrivningsplikten. Norges vassdrags- og energidirektorat kan ved 

enkeltvedtak i særlige tilfeller redusere akkumulert mindreinntekt som ikke 

overstiger de fastsatte grensene i første ledd. 

Mer- eller mindreinntekt skal beregnes for sentral-, regional- og 

distribusjonsnett. 

Formålet med mer-/mindreinntektsordningen er å bidra til at nettselskapene får dekket 

sine kostnader og avskrivninger, samt får en rimelig avkastning på investert kapital over 

tid, gitt effektiv drift, utnyttelse og utbygging av nettet. Ordningen skal bidra til å 

redusere risikoen for både nettselskapene og kundene. Formålet med å la nettselskapene 

styre saldoen for mer- og mindreinntektene mot null over tid er å unngå unødvendige 

svingninger i tariffene fra det ene året til det andre. Hovedregelen er at saldoen skal styres 

mot null fra det ene året til det andre, men tidshorisonten kan variere ut fra størrelsen på 

saldoen og årsaken til at den har oppstått. 

Regelen om avskrivning av mindreinntekt som overstiger visse grenseverdier i femte ledd 

trådte i kraft fra og med regnskapsåret 2015. Formålet med regelen er å unngå at noen 

nettselskaper akkumulerer store saldoer for mindreinntekt. 

Harmonieffekten forklart i høringsdokumentets kapittel 2.2, kan være til hinder for 

ønskede strukturendringer i bransjen. NVE beregner derfor en kompensasjon 

(harmoniinntekt) for det fremtidige inntektstapet. Kompensasjonen gis i form av en 

engangs økning av mindreinntekten og kan være betydelig, relativt sett, i forhold til tillatt 

inntekt. Selskapene mottar harmoniinntekten i form av et enkeltvedtak. 
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Regelen om avskriving av mindreinntekt som overstiger 25 prosent av tillatt inntekt 

eksklusiv KILE-fradrag og korrigert KILE, kan resultere i at harmoniinntekten blir 

avskrevet fordi mindreinntekten, inkludert harmoniinntekten, overstiger den tillatte 

prosentsatsen. Man risikerer i disse tilfellene at vedtatt kompensasjon for harmonieffekten 

elimineres dersom selskapet i ettertid ikke selv søker om dispensasjon fra kravet om 

avskriving. Siden det kan forventes en økning i antall fusjoner i årene som kommer, 

mener NVE at det er mer hensiktsmessig å ta stilling til en eventuell særbehandling av 

mindreinntektssaldoen i forbindelse med vedtaket om fastsettelsen av harmoniinntekten 

og ikke i et eget vedtak om dispensasjon fra gjeldende regelverk.  

NVE ønsker på denne bakgrunn en endring av § 7-5 for å tilrettelegge for en mer 

hensiktsmessig behandling av kompensasjonen av inntektstap i forbindelse med fusjoner. 

2.2.2 Høringsdokumentets forslag 

Siden mindreinntekt som har oppstått i forbindelse med vedtatt harmoniinntekt, og som 

overstiger den forskriftsfestede grensen, med den nye behandlingen ikke må avskrives, 

kan det være hensiktsmessig å omtale dette i kontrollforskriften § 7-5. NVE foreslo derfor 

følgende nytt syvende ledd:  

I forbindelse med vedtak om mindreinntekt som oppstår som følge av 

sammenslåing av nettselskap kan NVE fastsette nærmere krav for håndtering 

av denne. 

Forslaget til § 7-5 syvende ledd innebærer at enkeltvedtaket om kompensasjon for 

harmonieffekter (harmoniinntekt) ved fusjoner, vil gi føringer på hvordan denne type 

mindreinntekt skal behandles i eRapp. Rent praktisk vil NVE opprette en egen saldo per 

virksomhetsområde i eRapp for harmoniinntekten. I forbindelse med NVEs 

saksforberedelser til vedtaket, vil det enkelte nettselskap måtte melde inn hvor mange år 

de vil bruke på å hente inn denne saldoen, maksimalt 30 år. På bakgrunn av dette vil NVE 

fastsette et minimumsbeløp som saldo fra harmoniinntekten årlig må avskrives med. I 

praksis vil da dette beløpet automatisk overføres til den ordinære mer-

/mindreinntektssaldoen hvor den håndteres på ordinær måte. Nettselskapet kan selv 

bestemme å avskrive mer av denne saldoen enn minimumsbeløpet, men ikke mindre. 

Harmoniinntekt skal rapporteres og avskrives per virksomhetsområde. 

I de tilfellene hvor selskapet har en merinntekt ved årets slutt, skal harmoniinntekten 

avskrives tilsvarende den utgående saldoen på merinntekten. Det vil si at dersom 

merinntekten er større enn harmoniinntekten ved årets slutt skal utgående saldo for 

harmoniinntekten være lik null. Det innebærer også at når harmoniinntekten er større enn 

merinntekten ved årets slutt skal utgående saldo for merinntekt være lik null.  

NVE foreslo til slutt en endring av ordlyden i § 7-5 femte ledd. Vi foreslo å bytte ut ordet 

nettnivåene med ordet virksomhetsområdene. Endringen får ingen materielle eller 

praktiske konsekvenser. Endringen ble foreslått utelukkende for å sikre en konsistent 

ordlyd i forskriften. 

2.2.3 Høringsinstansenes syn 

Samtlige av de 13 innspillene om temaet er positive til endringsforslaget i 

høringsdokumentet. Høringsinstansene mener de foreslåtte endringene til § 7-5 er 

fornuftige og at de tilrettelegger for og forhindrer at man mister insentiver til 
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sammenslåing. Troms Kraft Nett kommenterer også at høringsforslaget vil gi økt 

fleksibilitet i tariffdiskusjonen. 

TrønderEnergi Nett AS, Lyse Elnett AS og Energi Norge støtter NVEs endringsforslag, 

men mener det vil være en enklere og bedre løsning å fjerne bestemmelsen om avskriving 

av mindreinntekt i § 7-5. 

Agder Energi Nett AS, Lyse Elnett AS og Energi Norge kommenterer at NVEs forslag til 

nytt syvende ledd kun er en kan-bestemmelse. Agder Energi Nett AS forstår forslaget til 

forskriftstekst slik at NVE kan unnta harmoniinntekt fra 25 prosent regelen, og mener at 

det vil være mer hensiktsmessig å endre § 7-5 syvende ledd til en skal-bestemmelse.  

2.2.4 NVEs kommentarer 

TrønderEnergi Nett AS, Lyse Elnett AS og Energi Norge foreslår å fjerne regelen om 

avskriving av mindreinntekt som et alternativ til en egen saldo for mindreinntekt som har 

oppstått som følge av sammenslåing av selskap. NVE finner ikke at dette alternativet er 

hensiktsmessig. Behovet for avskriving av mindreinntekt oppstod på grunn av at relativt 

mange selskap viste liten vilje til å styre saldoen mot null ved å ha opparbeidet en 

betydelig mindreinntekt over flere år. Nettselskapenes praksis viste at det var behov for 

en presisering og innstramming av forskriften. Regelen om avskriving av mindreinntekt 

ble vedtatt med det formål å forhindre at noen nettselskap akkumulerte store saldo for 

mer- eller mindreinntekt til andre formål enn å unngå unødvendige svingninger i 

tariffene. Regelen om avskriving gjør det lettere for nettselskapene å vite hva de har å 

forholde seg til og sikrer likebehandling. NVE ser ikke at formålet og behovet med 

regelen faller bort på grunn av de foreslåtte endringene i denne høringen. Forslaget til 

TrønderEnergi Nett, Lyse Elnett og Energi Norge tas ikke til følge. NVE viser til NVE-

dokument 5/2011 kapittel 3 for ytterligere begrunnelse av regelen om avskriving om 

mindreinntekt. 

Formålet med § 7-5 syvende ledd er å hindre at mindreinntekten som følger av 

sammenslåing av selskap, ikke blir avskrevet på grunn av 25 prosent regelen i 

bestemmelsens femte ledd. I tillegg er formålet å regulere hvordan denne saldoen, som 

har en høyere rente enn ordinær mindreinntekt, skal utvikle seg over tid, jf. kapittel 2.3.1. 

NVE foreslo ordlyden kan i stedet for skal, for de tilfellene der vedtak om harmoniinntekt 

ikke fører til en vesentlig endring av ordinær mer-/mindreinntektssaldo, og selskapet ikke 

står i fare for å måtte avskrive mindreinntekt som følge av 25 prosent regelen i § 7-5 

femte ledd. NVE vil imidlertid ved hvert vedtak om harmoniinntekt, uavhengig av 

beløpets størrelse, gjøre en vurdering av hvilke krav (for eksempel til årlig 

avskrivningsbeløp) som skal fastsettes for håndtering av den tilknyttede 

mindreinntektssaldoen. Hvis det i kontrollforskriften står at NVE kan fastsette krav til 

håndteringen av denne mindreinntekten, kan det oppstå usikkerhet om NVE faktisk vil 

gjøre i det enkelte tilfelle. Denne usikkerheten kan bidra til at forskriftsendringen ikke har 

den virkningen man søker å oppnå.  På dette grunnlaget er NVE enig med Agder Energi 

Nett AS om at det er hensiktsmessig å omgjøre dette fra å være en kan-bestemmelse til en 

skal-bestemmelse. NVE ser ikke at endringene medfører materielle eller praktiske 

konsekvenser verken for nettselskapene, nettkundene eller myndighetene.  
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NVE fastholder forslaget til ny ordlyd i § 7-5 med unntak av en mindre justering av 

foreslått ordlyd. 

2.2.5 Endelig forskriftstekst 

§ 7-5 femte ledd skal lyde: 

Mindreinntekt som nettselskapet ikke skal hente inn eller som overstiger 

25 prosent av tillatt inntekt eksklusiv KILE-fradrag og korrigert KILE på 

hvert av virksomhetsområdene, sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett, 

skal avskrives i rapporteringen til Norges vassdrags- og energidirektorat. For 

Statnett SF sitt sentralnett gjelder kravet om avskrivning for mindreinntekt 

som overstiger 35 prosent av tillatt inntekt eksklusiv KILE-fradrag og 

korrigert KILE. Det kan i særlige tilfeller søkes om fritak fra hele eller deler 

av avskrivningsplikten. Norges vassdrags- og energidirektorat kan ved 

enkeltvedtak i særlige tilfeller redusere akkumulert mindreinntekt som ikke 

overstiger de fastsatte grensene i første ledd. 

 

Endringene i § 7-5 femte ledd første punktum trer i kraft 1. januar 2016. 

 

Begrunnelse: Endringene i § 7-5 femte ledd har ingen materielle eller praktiske 

konsekvenser. NVE foreslår, at denne trer i kraft fra 1. januar 2016. 

 

§ 7-5 nytt syvende ledd skal lyde: 

 

I forbindelse med vedtak om mindreinntekt som oppstår som følge av 

sammenslåing av nettselskap, kan skal NVE fastsette nærmere krav for 

håndtering av denne. 

 

§ 7-5 nytt syvende ledd trer i kraft straks, med virkning første gang for rapportering for 

regnskapsåret 2015. 

 

Begrunnelse: Selskapene leverer økonomisk og teknisk rapportering for regnskapsåret 

2015 i løpet av våren og sommeren 2016. NVE foreslår at endringene i behandling og 

rapportering av harmoniinntekt skal få virkning fra og med økonomisk og teknisk 

rapportering for 2015. 

 

2.3 Endring i § 8-7, renteberegning av mer-
/mindreinntekt 

2.3.1 Innledning 

De til enhver tid utestående saldoer for mer- og mindreinntekter skal renteberegnes. 

Hvordan renteberegningen skal foregå fremgår av forskrift om kontroll av nettvirksomhet 

§ 8-7: 
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§ 8-7. Renteberegning av mer- og mindreinntekt 

Merinntekt skal renteberegnes årlig. Mindreinntekt kan renteberegnes 

årlig. Beløpet som skal renteberegnes er gjennomsnittet av inngående og 

utgående saldo for mer- eller mindreinntekt. 

Årsgjennomsnitt av NIBOR nominell rente med en løpetid på 3 måneder 

med et tillegg på 0,3 prosentpoeng skal legges til grunn ved beregning av 

rente på merinntekt som utgjør inntil 25 prosent av tillatt inntekt eksklusive 

KILE-fradrag og korrigert KILE. For Statnett SF sitt sentralnett skal denne 

renten legges til grunn for merinntekt som utgjør inntil 35 prosent av tillatt 

inntekt eksklusiv KILE-fradrag og korrigert KILE. For overskytende 

merinntekt skal NVEs referanserente benyttes. Ved beregning av rente på 

mindreinntekt kan årsgjennomsnittet av NIBOR nominell rente med en løpetid 

på 3 måneder med et tillegg på 0,3 prosentpoeng, eller en lavere prosentsats, 

benyttes. 

Dersom det er en inngående og en utgående saldo på merinntekt, skal 

det beregnes rentesrente av den beregnede gjennomsnittsrenten på 

merinntekten. 

Beregning, håndtering og rapportering av mer- og mindreinntekter er en av de mest 

komplekse forholdene i eRapp med til sammen over 100 mulige rapporteringspunkter. 

Dette skyldes i hovedsak asymmetrisk behandling av renter og rentesrenter på mer- og 

mindreinntekter.  

Etter dagens § 8-7 andre ledd skal det alltid beregnes rente på merinntekt, mens det på 

mindreinntekt kan beregnes rente. Beløpet som skal renteberegnes er gjennomsnittet av 

inngående og utgående saldo for mer- og mindreinntekt. Dersom det er en inngående og 

utgående saldo på merinntekt, skal det beregnes rentesrente av den beregnede 

gjennomsnittsrenten på merinntekten. Rentesrente på mindreinntekt er etter dagens 

regelverk ikke tillatt. Dette regelverket gjør at det må holdes separate inngående og 

utgående saldoer for både merinntekt, mindreinntekt, merinntektsrenter og 

mindreinntektsrenter på alle tre virksomhetsområder (sentralnett, regionalnett, 

distribusjonsnett), og det er ulike regler for hvordan saldoene kan/skal behandles. Dette 

kan forenkles til én inngående og én utgående saldo per virksomhetsområde ved å gjøre 

behandlingen av renter og rentesrenter symmetrisk for merinntekt og mindreinntekt.  

NVE ønsker videre å foreta en presisering av § 8-7 andre ledd tredje punktum, at renter 

på merinntekt som overstiger 25 prosent av tillatt inntekt eksklusive KILE-fradrag og 

korrigert KILE skal beregnes for hvert av de tre aktuelle virksomhetsområdene, dvs. per 

nettnivå.  

NVE har foreslått å endre § 7-5 for å åpne for en særbehandling av mindreinntekt som 

oppstår etter vedtak om harmoniinntekt. I denne sammenheng vil det bli laget en egen 

mindreinntektssaldo for harmoniinntekt. Siden renten på mindreinntekt er vesentlig lavere 

enn NVE-renten vil det være mest lønnsomt for nettselskapet å hente inn denne saldoen 

så raskt som mulig. Dette kan føre til at nettselskapet etter en fusjon øker tariffene 

vesentlig i en periode til harmoniinntekten er innhentet. I mange tilfeller er dette ikke 

ønskelig og det kan da bli et hinder for ønskede sammenslåinger. For å gjøre 



 

 19 

nettselskapene mer indifferente mellom å hente inn harmoniinntekten raskt eller over 

lengere tid mener NVE det er hensiktsmessig å åpne for at NVE-renten kan anvendes på 

harmoniinntektssaldoen. 

2.3.2 Høringsdokumentets forslag 

NVE ønsker en lik håndtering av beregning av renter på både merinntekt og 

mindreinntekt. NVE foreslo at rentene på både mer- og mindreinntekten skal beregnes 

etter lik rentesats. Det vil si at beregning av renter vil være uavhengig av om det er en 

akkumulert mer- eller mindreinntekt. Rentesatsen skal beregnes basert på 

årsgjennomsnittet av NIBOR nominell rente med en løpetid på 3 måneder med et tillegg 

på 0,3 prosentpoeng. Dette er tilsvarende rentesats som i dag benyttes ved beregning av 

renter på merinntekt inntil 25 prosent av tillatt inntekt eksklusive KILE-fradrag og 

korrigert KILE. Dette er også maksimumssatsen som i dag kan brukes ved beregning av 

renter på mindreinntekt.  

Videre foreslo vi at årets rente beregnes av gjennomsnittet av inngående og utgående 

mer-/mindreinntektssaldo før tillegg av årets renter. Årets renter legges til ved beregning 

av utgående saldo for mer- og mindreinntekt, og blir da med i inngående mer-

/mindreinntektssaldo neste år. Metoden gir en lik beregning av renter og rentesrenter for 

mer- og mindreinntekt.  

Videre foreslo NVE å spesifisere at renten på merinntekt overskytende 25 prosent av 

tillatt inntekt eksklusive KILE-fradrag og korrigert KILE gjelder for hvert av 

virksomhetsområdene sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett. Dette ble foreslått for 

å sikre en enhetlig behandling av mer- og mindreinntekt og at bestemmelsen er i tråd med 

håndteringen av mer-/mindreinntektssaldoer i forskriften for øvrig. Vi sikter her til at 

både inntektsrammer, tillatt inntekt og mer- og mindreinntekt fordeles per nettnivå.  

Forslag til ny ordlyd i § 8-7 første ledd: 

Det skal årlig beregnes renter på mer- og mindreinntekt av 

gjennomsnittet av inngående saldo og utgående saldo før tillegg av årets 

renter. Årets renter skal legges til ved beregning av utgående saldo for mer- 

og mindreinntekt. 

Forslag til ny ordlyd i § 8-7 andre ledd: 

Årsgjennomsnittet av NIBOR nominell rente med en løpetid på 3 

måneder med et tillegg på 0,3 prosentpoeng skal legges til grunn ved 

beregning av rente på mindreinntekt og på merinntekt som utgjør inntil 25 

prosent av tillatt inntekt eksklusive KILE-fradrag og korrigert KILE. For 

Statnett SF sitt sentralnett skal denne renten legges til grunn for merinntekt 

som utgjør inntil 35 prosent av tillatt inntekt eksklusiv KILE-fradrag og 

korrigert KILE. For overskytende merinntekt på hvert av virksomhets-

områdene sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett skal NVEs 

referanserente benyttes. 

Gjeldende § 8-7 tredje ledd ble foreslått slettet da den var overflødig etter endringene i 

første og andre ledd. 
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Angående beregning av renter på harmoniinntekt var det ønskelig at nettselskapene er 

indifferente når det gjelder hvor raskt denne type mindreinntekt hentes inn. Dette kan 

bidra til å unngå vesentlige og uønskede midlertidige tarifføkninger i etterkant av 

fusjoner. Vi foreslo derfor å benytte NVEs referanserente ved beregning av renter på 

mindreinntekt som skyldes harmoniinntekt. Årets renter vil bli lagt til ved beregning av 

utgående saldo for harmoniinntekten. 

Forslag til ny ordlyd i § 8-7 tredje ledd: 

I forbindelse med vedtak om mindreinntekt som oppstår som følge av 

sammenslåing av nettselskap kan NVE fastsette at NVEs referanserente skal 

legges til grunn ved beregning av rente på denne delen av 

mindreinntektssaldoen. 

2.3.3 Høringsinstansenes syn 

NVEs forslag til endringer i § 8-7 mottok ti innspill. Samtlige er positive til NVEs 

foreslåtte endringer i § 8-7. Høringsinstansene kommenterer at endringene vil føre til en 

forenkling av renteberegningen av mer- og mindreinntektssaldoen. Videre blir det 

kommentert av flere instanser at det virker fornuftig å benytte NVEs referanserente for 

beregning av rente på mindreinntektssaldoen som har oppstått som følge av 

harmoniinntekt. 

Agder Energi Nett AS, Energi Norge og Lyse Elnett AS kommenterer imidlertid at NVEs 

forslag til renteberegning av mindreinntekten som har oppstått som følge av 

sammenslåinger kun er foreslått som en kan-bestemmelse. Agder Energi Nett mener at 

det er hensiktsmessig å fastsette dette som en skal-bestemmelse. 

2.3.4 NVEs kommentarer 

Samtlige høringsinstanser er positive til NVEs foreslåtte endring i § 8-7 første og andre 

ledd, og NVE fastholder således forslaget til endring av tilhørende tekst med to mindre 

justeringer i foreslått ordlyd. 

Den første justeringen gjelder en spesifisering av at årsgjennomsnittet av NIBOR 

nominell rente med en løpetid på 3 måneder med et tillegg på 0,3 prosentpoeng skal 

legges til grunn for Statnett SF sin mindreinntekt og merinntekt som utgjør inntil 35 

prosent av tillatt inntekt eksklusiv KILE-fradrag og korrigert KILE. 

Den andre justeringen er at § 8-7 tredje ledd endres fra å være en kan-bestemmelse til en 

skal-bestemmelse. Formålet med bestemmelsen er at nettselskapene skal være 

indifferente når det gjelder hvor raskt harmoniinntekten hentes inn. NVE ser det som 

formålstjenlig å endre § 8-7 tredje ledd fra en kan-bestemmelse til en skal-bestemmelse, 

slik at eventuell usikkerhet knyttet til renten på harmoniinntekt elimineres som et hinder 

for ønskede sammenslåinger. NVE enig med Agder Energi Nett AS om at det er 

hensiktsmessig å endre ordlyden fra å være en kan-bestemmelse til en skal-bestemmelse. 

NVE ser ikke at endringene medfører materielle eller praktiske konsekvenser verken for 

nettselskapene, nettkundene eller myndighetene. 
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2.3.5 Endelig forskriftstekst 

§ 8-7 skal lyde: 

 

Det skal årlig beregnes renter på mer- og mindreinntekt av 

gjennomsnittet av inngående saldo og utgående saldo før tillegg av årets 

renter. Årets renter skal legges til ved beregning av utgående saldo for mer- 

og mindreinntekt. 

Årsgjennomsnittet av NIBOR nominell rente med en løpetid på 3 

måneder med et tillegg på 0,3 prosentpoeng skal legges til grunn ved 

beregning av rente på mindreinntekt og merinntekt som utgjør inntil 25 

prosent av tillatt inntekt eksklusive KILE-fradrag og korrigert KILE. For 

Statnett SF sitt sentralnett skal denne renten legges til grunn for mindreinntekt 

og merinntekt som utgjør inntil 35 prosent av tillatt inntekt eksklusiv KILE-

fradrag og korrigert KILE. For overskytende merinntekt på hvert av 

virksomhetsområdene sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett skal NVEs 

referanserente benyttes.  

I forbindelse med vedtak om mindreinntekt som oppstår som følge av 

sammenslåing av nettselskap, skal kan NVE fastsette at NVEs referanserente 

skal legges til grunn ved beregning av rente på denne delen av 

mindreinntektssaldoen. 

Endringene i § 8-7 trer i kraft straks med virkning første gang for akkumulert mer- eller 

mindreinntekt beregnet på grunnlag av tillatt inntekt for 2015. 

 

Begrunnelse: Selskapene leverer økonomisk og teknisk rapportering for regnskapsåret 

2015 i løpet av våren og sommeren 2016. NVE foreslår at endringene i rapportering av 

harmoniinntekt og ordinær mer-/mindreinntekt skal få virkning fra og med økonomisk og 

teknisk rapportering for 2015. Endringene i § 8-7 trer i kraft straks, med virkning første 

gang for beregning av renter på mer- og mindreinntekt beregnet på grunnlag av tillatt 

inntekt for 2015. 

 

2.4 Endring i § 17-6, tariffer ved oppkjøp og 
sammenslåing 

2.4.1 Innledning 

Hvordan tariffer skal håndteres ved oppkjøp og sammenslåing av nett i tilgrensende 

nettområder fremgår av forskrift om kontroll av nettvirksomheten § 17-6: 

§ 17-6.Tariffer ved oppkjøp og sammenslåing 

Ved oppkjøp og sammenslåing av nett i tilgrensende nettområder skal 

det innføres like tariffer. Dersom tariffene i forkant var vesentlig forskjellig, 

kan ulike tariffer opprettholdes i en overgangsperiode på inntil tre år. 

Opprettholdes ulike tariffer etter oppkjøp eller sammenslåing, skal NVE 

underrettes om dette. 
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Et nettselskaps tariffer kan i henhold til forskrift om kontroll av nettvirksomheten § 

13-1 differensieres, men da etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på 

relevante nettforhold. Etter en fusjon skal det derfor i utgangspunktet innføres like 

tariffer i de sammenslåtte nettområdene. 

Når nettselskap med vesentlig forskjellige tariffer fusjoneres vil kunder i 

nettområdet med de laveste tariffene ofte oppleve en økning i nettleien. For at ikke 

tariffendringen skal bli for stor åpner § 17-6 for at nettselskapet kan opprettholde 

ulike tariffer i inntil tre år etter en sammenslåing, slik at tariffene kan harmoniseres 

gradvis.  

Store endringer i nettleien kan påvirke nettkundenes holdning til sammenslåinger. 

NVE vurderer at en overgangsperiode med ulike tariffer i de opprinnelige 

nettområdene begrenset til tre år kan være et hinder for strukturendringer i 

bransjen. 

2.4.2 Høringsdokumentets forslag 

NVE ønsker å tilrettelegge for ønskelige sammenslåinger i bransjen. For at 

sammenslåinger av nettselskap med svært ulike tariffer ikke skal medføre store 

endringer i kundenes nettleie på kort tid foreslo NVE å øke nettselskapenes 

mulighet til å opprettholde ulike tariffer fra tre til syv år etter en sammenslåing. 

NVE ønsket også å fastsette i forskriftsbestemmelsen at muligheten for 

opprettholdelse av ulike tariffer etter sammenslåing av nettområder med svært 

ulike tariffer, forutsatte at tariffene ble harmonisert gradvis i overgangsperioden. 

Forslag til ny ordlyd i § 17-6 første ledd: 

Ved oppkjøp og sammenslåing av nett i tilgrensende nettområder skal 

det innføres like tariffer. Dersom tariffene i forkant var vesentlig forskjellig, 

kan ulike tariffer harmoniseres gradvis i en overgangsperiode på inntil syv år. 

NVE ba i høringsdokumentet om innspill fra høringsinstansene på om en 

overgangsperiode på syv år er hensiktsmessig. NVE ønsket også innspill på forslaget 

om at det presiseres i forskriftsbestemmelsen at tariffene skal harmoniseres gradvis 

dersom ulike tariffer opprettholdes etter sammenslåing.  

2.4.3 Høringsinstansenes syn 

De fleste høringsinstansene, herunder TrønderEnergi Nett AS, Nordlandsnett AS, NTE 

Nett AS, Energi Norge, Hafslund Nett AS, KS Bedrift, Agder Energi Nett AS, Lyse 

Elnett AS og BKK Nett AS, er positive til forslaget om forlenget overgangsperiode for 

innføring av likestilling av tariffer. De mener det vil legge til rette for fusjoner og 

begrense tilfeller med store sprang i nettleien.  

Skagerak Nett AS er av den generelle oppfatning at overgangsordninger bør være av så 

kort varighet som mulig, og synes syv år virker å være i overkant lenge. Eidsiva Nett AS 

mener at det kan være uheldig å operere med ulike tariffer over så lang periode, men 

påpeker også at forslaget gir nettselskapet tid og mulighet til å veie fordeler opp mot 

ulemper. 

Av høringsinstansene er det kun TrønderEnergi Nett AS som har kommentar til forslaget 

om gradvis harmonisering i overgangsperioden. TrønderEnergi Nett mener det er 
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unødvendig å gå for et forslag om gradvis harmonisering. I følge TrønderEnergi Nett vil 

denne tilnærmingen bli gjennomført av nettselskapene frivillig der dette er naturlig. 

Enkelte metoder og prinsipper vil ikke være aktuelle for harmonisering. For eksempel kan 

to ulike selskaper ha svært forskjellige prinsipper for hvordan avregningsgrunnlaget for 

effekt fastsettes, hvilken tidsoppløsning som benyttes, hvordan referansetimer for effekt 

fastsettes og kvantumdifferensieres, om sikringsstørrelsen har betydning for nettleien, 

prinsipper for tariffering av produksjonsrelaterte nettanlegg, bruk av tilknytningsgebyr 

etc. Nettselskapene har behov for en overgangsperiode også for å revidere 

tariffstrukturen, forenkle og fornye produktporteføljer, konvertere kundedata og kunder 

fra et bestemt produkt til et annet, avvikle uønskede tariffer og etablere en harmonisert 

produktportefølje og tariffpolitikk der harmonisering ikke er aktuelt. Den foreslåtte 

endringen i ordlyd skaper tvil om selskapenes handlingsrom og overgangsperiode for 

avtaler og tariffer som ikke vil videreføres i et sammenslått selskap. Ordlyden indikerer 

også mulighet for økt ressursbruk ved kontroll- og oppfølgingsaktivitet, rapportering og 

etterlevelse. 

2.4.4 NVEs kommentarer 

2.4.4.1 Overgangsperiode på syv år – NVEs vurdering: 

Bakgrunnen for forslaget om å forlenge overgangsperioden hvor et nettselskap har 

mulighet til å opprettholde ulike tariffer fra tre til syv år, er at det i større grad vil 

tilrettelegge for ønskelige sammenslåinger i bransjen. At nettselskapene kan operere med 

ulike tariffer i inntil syv år innebærer at nettselskapene kan velge om det skal innføres 

harmoniserte tariffer straks etter sammenslåing, syv år etter sammenslåing eller etter en 

periode kortere enn syv år. NVE mener at syv år er hensiktsmessig lengde på en slik 

overgangsperiode. 

2.4.4.2 Gradvis harmonisering – NVEs vurdering: 

Intensjonen med forslaget om gradvis harmonisering av tariffer etter en sammenslåing av 

to nettnivåer med svært forskjellige tariffer, var å unngå store sprang i nettleien på kort 

tid. NVE ser imidlertid at krav om gradvis harmonisering kan legge føringer for prosesser 

som ikke er egnet for gradvis harmonisering. Det er derfor NVEs vurdering at gradvis 

harmonisering ikke skal være en betingelse for at ulike tariffer skal kunne opprettholdes i 

en overgangsperiode, og at ordlyden «kan ulike tariffer opprettholdes» består. NVE 

presiserer at dette ikke innebærer at nettselskapene må opprettholde ulike tariffer i 7 år. 

Nettselskapene velger selv strategi for harmonisering av tariffene, og nettselskapene kan 

velge å harmonisere tariffene gradvis, eller de kan velge å opprettholde ulike tariffer i 

inntil syv år.  

2.4.5 Endelig forskriftstekst 

§ 17-6 første ledd skal lyde: 

Ved oppkjøp og sammenslåing av nett i tilgrensede nettområder skal det innføres 

like tariffer. Dersom tariffene i forkant var vesentlig forskjellig, kan ulike tariffer 

opprettholdes i en overgangsperiode på inntil tre syv år. 

 

Endringene i § 17-6 første ledd trer i kraft 1. januar 2016. 
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Begrunnelse: Endringene vil ikke være avhengig av andre forhold, og NVE forslår derfor 

at denne trer i kraft 1. januar 2016.  

 

3 Endringer av metoder  

3.1 Innledning 
I dette oppsummeringsdokumentet omtales forslag til endringer i både forskrifter og 

metoder som benyttes når nettselskapenes inntektsrammer skal fastsettes. De aktuelle 

metodene er ikke direkte regulert i lov eller forskrift, men er en del av NVEs 

forvaltningspraksis fastsatt etter høringer. I noen tilfeller vil det i forbindelse med 

endringer i metode også være ønskelig eller påkrevd å endre bestemmelser gitt i forskrift. 

Forslagene knyttet til å oppnå jevnere inntektsrammer over tid er en kombinasjon av 

endringer i forskrift og endring av metode. Forslagene knyttet til hvordan 

pensjonskostnader inngår i kostnadsgrunnlaget krever forskriftsendring og er omtalt i 

kapittel 2.1. Metoden for re-kalibrering av kostnadsnormen er ikke knyttet til en forskrift, 

og vil derfor bli omtalt under. 

Det samme gjelder metoden for å beregne inntektstap ved fusjoner som blir omtalt i 3.3.  

 

3.2 Redusert årlig variasjon i inntektsrammer 

3.2.1 Innledning 

Store variasjoner i nettselskapenes tillatte inntekter kan være utfordrende i forhold til å 

fastsette nettleien på et riktig nivå for å unngå akkumulering av stor saldo for mer- eller 

mindreinntekt uten at det også oppstår store årlige svingninger i nettleien. Når 

merinntekten overstiger 25 prosent av tillatt inntekt justert for KILE, påløper det en 

forhøyet rente (NVE-renten) på den overskytende merinntektssaldoen, noe som er 

kostbart for selskapene. Mindreinntekt som overstiger 25 prosent av tillatt inntekt justert 

for KILE blir automatisk avskrevet og påfører dermed nettselskapene et inntektstap. I 

tillegg har enkelte nettselskap gitt uttrykk for at det er noen utfordringer knyttet til 

kontantstrømmen fordi det er selskapets tillatte inntekt og ikke den faktisk innhentede 

nettleien som legges til grunn ved beskatningen av selskapene. Forslaget om å endre 

metode for å redusere de årlige variasjonene i inntektsramme vil redusere disse 

utfordringene.  

I høringsdokumentet presenterer NVE flere forslag som skal bidra til å redusere 

variasjonen i inntektsrammer: 

1. Bruk av femårig løpende gjennomsnitt av pensjonskostnader i 

kostnadsgrunnlaget 

2. Bruk av ny prisindeks for å estimere forventede kostnader, alternativt bruk av 

modell som fremskriver både pris- og volumeffekter. 
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3. Endret metode for re-kalibrering av kostnadsnormene. I stedet for å korrigere for 

både avviket mellom estimerte og faktiske kostnader i vedtatte inntektsrammer 

og rentene på dette avviket, foreslår vi å korrigere kun for rentene. Selve avviket 

vil korrigeres gjennom at disse kostnadene ligger til grunn for inntektsrammer to 

år senere igjen. 

De to første forslagene krever forskriftsendring, og er også et premiss for forslaget i punkt 

3. I mange av høringsinnspillene er det støtte for forslagene 1 og 2, men anbefalinger om 

å vente med forslag 3. Nedenfor vil vi gå igjennom innspillene fra høringsinstansene før 

vi presenterer NVEs kommentarer til innspillene. 

3.2.2 Høringsinstansenes innspill 

TrønderEnergi Nett AS ønsker ikke at metoden for re-kalibrering endres. Bakgrunnen for 

dette er at bruk av indeksen KPI-lønn mest sannsynlig vil underestimere faktiske 

kostnader ved at den underliggende volumveksten ikke blir reflektert i indeksen. Dermed 

er det sannsynlig at den foreslåtte endringen av re-kalibreringen vil gi lavere 

inntektsramme i nåverdi. 

NTE Nett AS mener forslaget om endret re-kalibrering ikke gir real-økonomiske 

virkninger gitt at kostnadsestimatene gitt av konsumprisindeksen ikke gir systematiske 

avvik. Selskapet mener NVEs egne beregninger viser at selv KPI-lønn vil kunne gi en 

systematisk underestimering (-1,2%) slik at man kan forvente at forslaget vil gi en 

negativ realøkonomisk virkning for nettselskapene. Selskapet mener at endringene knyttet 

til bruk av løpende femårig gjennomsnitt av pensjonskostnadene i stor grad vil glatte ut 

variasjon i inntektsrammene, og at man derfor kan vente med innføring av ny praksis for 

re-kalibrering inntil man har mer erfaring med hvor gode estimater KPI-lønn gir. 

Energi Norge mener forslagene om utjevning av inntektsrammene er gode og fornuftige. 

Imidlertid påpekes det at det synes å være en systematisk underestimering av 

kostnadsutviklingen, og på bakgrunn av dette anbefales det å opprettholde dagens metode 

for re-kalibrering selv om dette vil medføre noe høyere svingninger i inntektsrammen. 

Hafslund Nett AS opplever ikke variasjonen i årlige inntektsrammer som problematisk. 

Nettvirksomheten inngår i et konsern, og regnskapene føres iht. IFRS. Konsernets resultat 

er således ikke direkte avhengig av de svingninger som oppstår i tillatte inntekter som 

følge av årlige variasjoner i inntektsrammen. Selskapet har imidlertid forståelse for at 

NVE foreslår utjevning av pensjonskostnadene, og påpeker at dette vil fjerne mye av 

svingningene. Selskapet mener imidlertid at man bør høste mer erfaring med bruk av 

KPI-lønn for re-kalibreringen endres, og de deler således synet til NTE Nett AS beskrevet 

over. 

Skagerak Nett AS mener i likhet med flere andre høringsinstanser at kostnadsveksten vil 

bli underestimert ved bruk av KPI-lønn. Selskapet foreslår at dagens re-kalibrering 

beholdes for drifts- og vedlikeholdskostnader, men man kan anvende NVEs foreslåtte 

rentebaserte metode for KILE og nettapskostnader. Selskapet vurderer risikoen for at 

bransjeavkastningen over tid avviker fra NVE-renten til å være mer kritisk enn resterende 

inntektsvariasjoner. 
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I en tilleggskommentar fra 4. september 2015 anbefaler Skagerak Nett AS at NVE som en 

del av det videre arbeidet med re-kalibreringsmekanismen vurderer om det er risiko for at 

bransjen med den foreslåtte endringen ikke vil oppnå kostnadsdekning for nettap over tid.   

Defo og KS Bedrift Energi støtter forslagene om bruk av KPI-lønn som justeringsfaktor 

for estimert kostnadsutvikling samt endring i re-kalibrering ved at det kun korrigeres for 

rente effekten. Organisasjonene påpeker at selve kostnadsavviket vil komme senere inn 

kostnadsgrunnlaget. Forslagene vil bidra til reduserte svingninger i inntektsrammene. 

Eidsiva Nett AS mener at selv om KPI-lønn vil treffe bedre i forhold til faktisk 

kostnadsutvikling enn tidligere, så er ikke dette treffsikkert nok til å gå bort fra dagens 

metode for re-kalibrering. Dette endringsforslaget støttes dermed ikke. 

Troms Kraft Nett AS vurderer at høringsforslagene bidrar til at nettselskapene kan tilby 

kundene stabile og forutsigbare rammebetingelser. Selskapet støtter forslaget om å glatte 

pensjonskostnader med et løpende femårig gjennomsnitt, endre metoden for å estimere 

drifts- og vedlikeholdskostnader samt endre metoden for re-kalibrering av 

kostnadsnormen. Forslaget vil bidra til økt forutsigbarhet for nettselskapene. 

Agder Energi viser til beregninger fra Xergia som skal dokumentere at en systematisk 

underestimering på 1,2 % skal føre til nåverditap på 2 % for et gjennomsnittlig effektivt 

selskap. Selskapet kan dermed ikke støtte forslaget om endret re-kalibrering før man har 

mer erfaring med faktisk/systematisk kostnadsavvik. Selskapet savner også en vurdering 

av alternative metoder for å unngå at et for høyt kostnadsgrunnlag legges til grunn ved 

inntektsrammefastsettelsen. Som et alternativ skisseres en metode hvor man ut fra 

utviklingen tidligere år antar en total sum inntektsramme for bransjen. Kalibreringen to år 

etter kunne i så fall være som før og sikre bransjen i sum normalavkastning. En slik 

modell ville neppe gitt «dobbel» effekt av «kostnadssjokk». 

BKK Nett AS støtter NVEs formål med forslagene. Det påpekes også at det ved endringer 

i inntektsrammemodellen er viktig å sikre at overgangen fra en modell til en annen ikke 

gir urimelige utslag, og at det vurderes overgangsordninger dersom dette er 

hensiktsmessig for å sikre bransjen stabile rammebetingelser. BKK Nett AS støtter ikke 

forslaget om å endre re-kalibreringen. Etter selskapets vurdering vil bruk av 

gjennomsnittlige pensjonskostnader i kostnadsgrunnlaget gi en tilstrekkelig stabiliserende 

effekt på inntektsrammen. Selskapet mener derfor at en bør se an virkningen av glatting 

av pensjonskostnader over noe tid før en eventuelt vurderer endret metode for re-

kalibrering. Selskapet peker også på at det oppstår uheldige virkninger som følge av 

samspillet mellom NVEs forslag for å jevne ut inntektsrammene. Med dagens regulering 

og bruk av estimatavvikene direkte i kostnadsgrunnlaget og deretter re-kalibrering, har 

BKK i inntektsrammen for 2016 forutsatt positive virkninger knyttet til dette. 

Endringsforslaget vil gi betydelig lavere inntekt for 2016, og dette inntektstapet vil heller 

ikke kunne hentes inn igjen over tid. BKK Nett mener også at NVE må legge vekt på at 

nettselskapene må ha forutsigbarhet i sine økonomiske rammebetingelser. Forslag som 

kan gi så store negative virkninger på inntektsrammen kan ikke foreslås, vedtas og 

innføres i løpet av noen få måneder. 

3.2.3 NVEs kommentar 

I høringsdokumentet foreslås det å endre metode for re-kalibrering av kostnadsnormene. I 

stedet for å korrigere for både avviket mellom estimerte og faktiske kostnader i vedtatte 
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inntektsrammer og rentene på dette avviket, foreslår vi å korrigere kun for rentene. Selve 

avviket vil korrigeres gjennom at disse kostnadene ligger til grunn for inntektsrammer to 

år senere igjen. Bakgrunnen for dette forslaget er at «kostnadssjokk» kommer inn i 

inntektsrammen med dobbel effekt to år etter at de har skjedd, og at det så får betydning i 

re-kalibreringen etter ytterligere 2 år. NVEs høringsforslag vil fjerne denne 

dobbelteffekten, og således bidrar forslaget til jevnere inntektsrammer. Et premiss for 

dette forslaget er at metoden for å estimere kostnadene som legges til grunn for 

inntektsrammen forbedres. Som beskrevet tidligere i dokumentet mener vi at bruk av 

prisindeksen KPI-lønn vil bidra til et bedre estimat enn dagens KPI. I tillegg vil bruk av 

femårig løpende gjennomsnitt av pensjonskostnader bidra til utjevning av drifts- og 

vedlikeholdskostnadene over tid, og således vil også feilestimatet reduseres i forhold til 

tidligere. 

Høringsinstansene er delt i synet på endring av metoden for re-kalibrering. Som det 

fremgår over er det flere som har det syn at det er fornuftig tiltak som bidrar til å nå 

målsettingen om jevnere inntektsrammer. Innspillene fra de høringsinstansene som er 

negative til forslaget kan oppsummeres slik: 

 Bruk av løpende femårig gjennomsnitt av pensjonskostnader i 

kostnadsgrunnlaget er tilstrekkelig for å jevne ut variasjoner. 

 Bruk av prisindeksen KPI-lønn tar ikke hensyn til volumendringer, og vil 

systematisk underestimere kostnadsutviklingen (forutsetter altså volumvekst 

fremover).  

 Det forutsettes at underestimatet over tid er av en slik størrelse at det påvirker 

bransjens mulighet for å oppnå NVE-renten i avkastning. 

 Flere av høringsinstansene ønsker å høste ytterligere erfaring med bruken av KPI-

lønn før dette eventuelt innføres. 

 En av høringsinstansene fremhever at det oppstår uheldige virkninger som følge 

av samspillet mellom NVEs forslag for å jevne ut inntektsrammene. En overgang 

fra dagens regulering og bruk av estimatavvikene direkte i kostnadsgrunnlaget og 

deretter re-kalibrering til bruk av gjennomsnittsverdier og endret re-kalibrering 

bidrar til redusert forutsigbarhet i økonomiske rammebetingelser.  

Endringsforslaget vil gi betydelig lavere inntekt for 2016, og dette inntektstapet 

vil heller ikke kunne hentes inn igjen over tid.  

Flere av høringsinstansene fremhever at bruk av løpende femårig gjennomsnitt av 

pensjonskostnader i kostnadsgrunnlaget er tilstrekkelig for å oppnå jevnere 

inntektsrammer. NVE er enig i at forslaget knyttet til pensjonskostnader er viktig for å nå 

målsettingen. Samtidig ser vi at det er årlige variasjoner i kostnadsnivået selv om 

pensjonskostnader inngår med gjennomsnittsverdier. Dette kan for eksempel være knyttet 

til store ødeleggelser som følge av uvær. Vi mener det er uheldig at slike tilfeldigheter 

skal bidra til svingninger i inntektsrammen i inntil fire år.  

Hovedinnvendingen mot å endre re-kalibreringen ser ut til å være at prisindeksen ikke tar 

hensyn til volumendringer. I de senere årene observerer vi økende drifts- og 

vedlikeholdskostnader målt i løpende priser. Det er imidlertid ikke entydig hva som er 
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priseffekter og volumeffekter. Dette er illustrert i figuren under hvor vi har regnet om 

disse løpende kostnadene (blå linje) til faste priser med to ulike indekser.  

 

 

Figur 2 Utvikling i drifts- og vedlikeholdskostnader (DV) i løpende og faste priser, 2007 – 2014. 

Den grønne linjen er basert på KPI-lønn hvor arbeidslønn er dominerende prisfaktor. 

Dette er en bredt sammensatt indeks hvor mange ulike sektorer inngår. Det er ikke mulig 

å tallfeste hvor stor andel arbeidskostnader utgjør av indeksen. På samme måte har vi 

heller ikke informasjon om hvor stor andel arbeidskostnader utgjør av nettselskapenes 

drifts- og vedlikeholdskostnader.  

Den røde linjen er basert på indeksen beskrevet i pkt. 2.2.5 (Lønnsindeks for 

gjennomsnittlig avtalt månedslønn, kraftforsyning) og illustrerer således en situasjon 

dersom drifts- og vedlikeholdskostnadene utelukkende var knyttet til arbeidskostnader 

internt i nettselskapet eller hos eksterne leverandører. Denne indeksen viser da at det 

faktisk har vært en volumnedgang i perioden. 

Noen av høringsinstansene trekker frem at systematisk underestimering vil innebære et 

nåverditap. Det vises til beregninger fra Xergia hvor et feilestimat på 1,2 % skal føre til 

nåverditap på 2 % for et gjennomsnittlig effektivt selskap. Feilestimatet på 1,2 % 

refererer til tabell 2-3 i høringsdokumentet hvor dette er gjennomsnittlig feilestimat i % 

av drifts- og vedlikeholdskostnader i perioden 2007 til 2013. Disse kostnadene er 

imidlertid basert på løpende årlige pensjonskostnader. Dersom vi legger til grunn 

forslaget om løpende femårig gjennomsnitt av pensjonskostnader vil feilestimatet bli -

0,7%, jf. tabellen under. 
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Tabell 1 Estimat på DV basert på KPI-lønn og gjennomsnittlige pensjonskostnader. Feilestimat i prosent 
av faktisk DV. 

År DV (mill.kr) 
Avvik pst estimat 

og faktisk DV 
Avvik i mill.kr 

Rentetap i 

mill. kr i to år 

2007    6 329  -2.7 % -170  -20  

2008    6 839  -2.2 %     -149  -18  

2009    7 118  -2.0 %   -144  -17  

2010 7 533  -1.2 % -91  -11  

2011   8 114  -5.1 %    -415  -50  

2012  7 898  2.1 %    168    20  

2013 8 138  6.4 %   524   63  

Gjsnitt  -0.7 % -39    -5  

 

I gjennomsnitt vil verdien av dette feilestimatet være 39 millioner per år. Disse 

kostnadene vil imidlertid komme inn i kostnadsgrunnlaget to år senere, så det reelle tapet 

er to års manglende rente på dette beløpet. Dette er ca. 5 millioner i gjennomsnitt med en 

NVE-rente på 6 %. Av totale drifts- og vedlikeholdskostnader på 8 milliarder kroner er 

dette en svært liten andel, og ikke til hinder for at bransjen skal kunne oppnå tilnærmet 

NVE-renten i avkastning over tid. 

Flere selskaper argumenterer for at det er nødvendig med mer erfaring i hvor egnet KPI-

lønn er til å beskrive forventet kostnadsutvikling i bransjen. NVEs syn er at vi ikke 

trenger å vente på nye årganger med regnskapsdata for å bedre estimatene på fremtidig 

kostnadsutvikling. Som beskrevet over vil i stedet fokusere på å evaluere tilgjengelige 

relevante prisindekser. Inntil dette arbeidet er fullført er vårt syn at KPI-lønn har en 

nøyaktighet som er tilstrekkelig for vårt formål. 

Det siste forholdet går på tidspunkt for å endre re-kalibreringen. For 2016 er re-

kalibreringen beregnet til 1,4 milliarder inkludert renter. For 2017 har vi estimert avviket 

til -700 millioner som følgelig blir fratrukket inntektsrammen før re-kalibrering. Dette 

avviket er basert på at 2015 blir som 2014. Det foreligger følgelig et inntektstap for 

bransjen dersom endringen gjennomføres fra 2016. 

I høringsdokumentet ble det skrevet at «dersom gjennomsnittet av avviket mellom de 

faktiske og estimerte kostnadene over tid ligger rundt null, mener NVE at vi kan endre re-

kalibreringen slik at det kun legges til renter.» Det er altså et premiss at avviket mellom 

faktiske og estimerte kostnader over tid skal ligge rundt null. Dette premisset vil tidligst 

være til stede fra 2018, som er det første året det skal korrigeres for avvik mellom 

estimerte kostnader for 2016 (basert på 2014 regnskapstall) og faktiske kostnader for 

2016. 

På bakgrunn av dette vil NVE ikke gjennomføre forslaget om å endre re-kalibreringen fra 

2016. Vi vil vurdere behovet på nytt før 2018 hvor inntektsrammene for 2016 skal re-

kalibreres. Da vil vi også ha evaluert bruken av ulike prisindekser.  
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3.3 Beregning av inntektstap ved fusjoner 

3.3.1 Innledning 

Usikkerhet knyttet til fremtidige inntektstap ved fusjoner kan være et hinder for ønskede 

strukturendringer i bransjen. Når to eller flere nettselskaper fusjonerer kan 

kostnadsnormen, og dermed inntektsrammen, til det fusjonerte selskapet bli lavere enn 

summen av hver av selskapenes kostnadsnormer før fusjonen. Dette inntektstapet kalles 

harmonieffekten og har siden 2007 vært kompensert gjennom et engangstillegg i 

inntektsrammen to år etter fusjonen. Modellene for å fastsette kostnadsnormer for 

nettselskapene har vært endret flere ganger siden 2007. Som følge av dette er den 

metoden som i dag brukes til å beregne harmonieffekten ikke egnet dersom det er store 

forskjeller i selskapenes geografiske rammevilkår. Det har derfor oppstått større 

usikkerhet om det reelle inntektstapet faktisk vil bli dekket i alle fusjonstilfeller. Dette 

kan føre til at fusjoner som i utgangspunktet er ønsket fra eierne likevel ikke blir 

gjennomført. Forslaget om endret metode for å beregne inntektsbortfallet ved fusjoner har 

til hensikt å redusere denne usikkerheten. 

3.3.2 Høringsinstansenes innspill 

TrønderEnergi Nett AS synes det er positivt at trinn 2 skal inkluderes i beregningen da 

justeringer for rammevilkår har stor betydning for fastsettelse av selskapenes 

inntektsrammer. En beregning som justerer for rammevilkår vil gi en mer presis 

fastsettelse av den reelle harmonieffekten. Selskapet har ingen bemerkninger vedrørende 

forslaget om endret beregningsmetode gjennom bruk av årlige gjennomsnitt. 

BKK Nett AS, Agder Energi AS, Eidsiva Nett AS, Skagerak Nett AS, Hafslund Nett AS, 

Energi Norge, NTE AS, og Nordlandsnett AS mener forslagene er fornuftige og støtter 

disse. Hafslund Nett AS påpeker at forslaget gir større forutsigbarhet. 

Defo og KS Bedrift Energi ser på forslaget som en forenkling, og at forslaget i tillegg 

sikrer og motiverer selskapene til å fusjonere uten at dette går på bekostning av andre 

selskaper 

3.3.3 NVEs kommentar 

NVE registrerer at høringsinstansene er positive til endringsforslaget, og vil legge 

metodikken beskrevet i høringsdokumentet til grunn ved fremtidige vedtak om 

harmoniinntekt. 
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4 Endelig forskriftstekst 
Forskrift om endring i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, 

inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 

 

 

I 
 
 

I forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme 

for nettvirksomheten og tariffer gjøres følgende endringer: 

 

§ 7-5 femte ledd første punktum skal lyde: 

Mindreinntekt som nettselskapet ikke skal hente inn eller som 

overstiger 25 prosent av tillatt inntekt eksklusiv KILE-fradrag og korrigert 

KILE på hvert av virksomhetsområdene sentralnett, regionalnett og 

distribusjonsnett, skal avskrives i rapporteringen til Norges vassdrags- og 

energidirektorat. 

 

 

 

§ 7-5 nytt syvende ledd skal lyde: 

 

I forbindelse med vedtak om mindreinntekt som oppstår som følge av 

sammenslåing av nettselskap, skal NVE fastsette nærmere krav for håndtering 

av denne. 

 

§ 8-1 skal lyde: 

 

§ 8-1. Kostnadsgrunnlag 

Kostnadsgrunnlaget for det aktuelle år fastsettes med utgangspunkt i følgende 

innrapporterte verdier for regnskapsåret to år tilbake i tid: 

a) drifts- og vedlikeholdskostnader,  

b) avskrivninger på investert nettkapital,  

c) bokført verdi på nettkapital per 31. desember, tillagt 1 prosent for 

netto arbeidskapital,  

d) nettap i MWh,  

e) utbetaling ved svært langvarige avbrudd, jf. § 9A-2, og 

f) KILE-beløp, jf. § 9-1.  

Verdiene i første ledd bokstav a), e) og f) skal inflasjonsjusteres.  
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Inflasjonsjusterte pensjonskostnader skal inngå i kostnadsgrunnlaget som et 

gjennomsnitt av regnskapsårene to til syv år tilbake i tid. For kostnadsgrunnlagene 

2016-2019 skal inflasjonsjusterte pensjonskostnader for 2010-2013 som inngår ved 

beregning av gjennomsnittet etter første punktum, inngå ved beregningen som et 

gjennomsnitt av regnskapsførte pensjonskostnader for 2007-2013. 

Kostnader som er pådratt som følge av overtredelse av lov eller pålegg gitt i 

medhold av lov skal ikke inngå i kostnadsgrunnlaget. 

 

§ 8-6 tredje ledd oppheves. 

 

 

Nåværende § 8-6 fjerde ledd blir nytt tredje ledd og skal lyde: 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat kan etter søknad eller på eget tiltak i 

særlige tilfeller fastsette inntektsrammen på annet grunnlag enn det som 

fremkommer av første eller annet ledd. 

 

§ 8-7 skal lyde: 

 

§ 8-7. Renteberegning av mer- og mindreinntekt 

Det skal årlig beregnes renter på mer- og mindreinntekt av gjennomsnittet 

av inngående saldo og utgående saldo før tillegg av årets renter. Årets renter skal 

legges til ved beregning av utgående saldo for mer- og mindreinntekt. 

Årsgjennomsnittet av NIBOR nominell rente med en løpetid på 3 måneder 

med et tillegg på 0,3 prosentpoeng skal legges til grunn ved beregning av rente på 

mindreinntekt og merinntekt som utgjør inntil 25 prosent av tillatt inntekt 

eksklusive KILE-fradrag og korrigert KILE. For Statnett SF sitt sentralnett skal 

denne renten legges til grunn for mindreinntekt og merinntekt som utgjør inntil 35 

prosent av tillatt inntekt eksklusiv KILE-fradrag og korrigert KILE. For 

overskytende merinntekt på hvert av virksomhetsområdene sentralnett, 

regionalnett og distribusjonsnett skal NVEs referanserente benyttes.  

I forbindelse med vedtak om mindreinntekt som oppstår som følge av 

sammenslåing av nettselskap, skal NVEs referanserente legges til grunn ved 

beregning av rente på denne delen av mindreinntektssaldoen. 

 

 

§ 17-6 første ledd skal lyde: 

Ved oppkjøp og sammenslåing av nett i tilgrensende nettområder skal 

det innføres like tariffer. Dersom tariffene i forkant var vesentlig forskjellig, 

kan ulike tariffer opprettholdes i en overgangsperiode på inntil syv år.  
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II 
 

Endringene i § 7-5 femte ledd første punktum trer i kraft 1. januar 2016. 

 

 

§ 7-5 nytt syvende ledd trer i kraft straks, med virkning første gang for rapportering for 

regnskapsåret 2015. 

 

 

Endringene i § 8-1 trer i kraft 1. januar 2016, med virkning første gang for beregning av 

inntektsramme for 2016. 

 

 

Endringen i § 8-6 trer i kraft straks1. 

 

 

Endringene i § 8-7 trer i kraft straks med virkning første gang for akkumulert mer- eller 

mindreinntekt beregnet på grunnlag av tillatt inntekt for 2015. 

 

 

Endringene i § 17-6 første ledd trer i kraft 1. januar 2016. 

 

 

 

                                                      
1 Dette er en ren redaksjonell endring, jf. opphevelsen av § 8-5 fra 1. januar 2011. Endringen kan 

derfor uten videre kan gis umiddelbar virkning. 
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